Informacja z posiedzenia
Komisji Nadzoru Audytowego
w dniu 3 czerwca 2019 r.
Podczas posiedzenia m. in.:

1. KNA w ramach prowadzonych kontroli w firmach audytorskich
przeprowadzających badanie ustawowe w JZP postanowiła przekazać dwóm
firmom audytorskim raport z kontroli.
2. KNA w ramach postępowań administracyjnych wobec firm audytorskich wydała
rozstrzygnięcia dotyczące:







nałożenia na firmy audytorskie kar upomnienia oraz nakazania zaprzestania
postępowania polegającego na nieprzestrzeganiu przepisów art. 51 uob oraz art.
14 rozporządzenia (UE ) nr 537/2014,
odstąpienia od wymierzenia kary i umorzenia postępowania w sprawie
nieprzestrzegania przepisów art. 51 uob oraz art. 14 rozporządzenia (UE ) nr
537/2014,
odstąpienia od wymierzenia kary i umorzenia postępowania w sprawie
nieprzestrzegania przepisów dotyczących obowiązków wnoszenia opłat z tytułu
nadzoru, o których mowa w art. 55 uob,
nałożenia na firmę audytorską kary upomnienia oraz nakazaniu jednocześnie
zaprzestania postępowania polegającego na nieprzestrzeganiu przepisów art. 182
ust. 1 pkt 23 i 28 uob,
wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nieprzestrzegania
przepisów dotyczących sporządzania, publikowania i aktualizowania
sprawozdania z przejrzystości oraz zawiadomienia o wszczęciu postępowania,
określenia wysokości opłaty należnej z tytułu nadzoru za 2018 rok.

3. KNA w sprawach dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów wydała:



1

postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie
przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego,
postanowienie w sprawie przedstawienia zarzutów.
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4. Przedstawiono sprawy z zakresu realizowanej przez KNA współpracy
międzynarodowej, w szczególności wynikającej z członkostwa w CEAOB oraz
IFIAR.
5. Omówiono realizację przez firmy audytorskie obowiązków w zakresie publikacji
sprawozdań z przejrzystości w 2019 r. w zakresie firm, których obowiązek
publikacji przypadał do 30 kwietnia 2019 r.
6. KNA w ramach nadzoru nad działalnością organów Polskiej Izby Biegłych
Rewidentów m.in. :


zatwierdziła uchwałę KRBR nr 3436/52e/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług
atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług
pokrewnych.
Uchwała dostępna jest na stronie KNA.

Wykaz skrótów:
KNA – Komisja Nadzoru Audytowego,
JZP – jednostka zainteresowania publicznego, o której mowa w art. 1 pkt 9 uob,
KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów,
CEAOB – Komitet Europejskich Organów Nadzoru Audytowego,
IFIAR – Międzynarodowe Forum Niezależnych Regulatorów Audytu,
uob – ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.),
Rozporządzenie (UE) nr 537/2014 – Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań
finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji
2005/909/WE.
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