Załącznik do uchwały Nr 44
VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów
z dnia 26 czerwca 2015 r.

PODSTAWOWE ZASADY
GOSPODARKI FINANSOWEJ
KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2012 r.
poz. 855, z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2014 r. poz. 768);
2) Izbie – należy przez to rozumieć Krajową Izbę Biegłych Rewidentów;
3) Krajowej Radzie – należy przez to rozumieć Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
4) Oddziale – należy przez to rozumieć regionalny oddział Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów;
5) Regionalnej Radzie – należy przez to rozumieć Regionalną Radę Biegłych Rewidentów,
będącą organem Oddziału.
Rozdział 1
Ogólne zasady gospodarki finansowej
§ 2.1. Gospodarkę finansową Izby prowadzi Krajowa Rada.
2. Podstawą gospodarki finansowej Izby jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez
Krajową Radę na każdy rok obrotowy, nie później niż do dnia 31 grudnia roku
poprzedzającego rok, którego plan dotyczy. W przypadku niezatwierdzenia przez Krajową
Radę rocznego planu finansowego do tego dnia, za podstawę gospodarki finansowej przyjmuje
się zatwierdzony plan finansowy dla roku poprzedniego – do czasu zatwierdzenia przez
Krajową Radę planu finansowego dla danego roku obrotowego.
3. Wzór rocznego planu finansowego Izby, którego częścią jest wzór rocznego planu
finansowego dla oddziałów, ustala Krajowa Rada w formie postanowienia.

4. Gospodarkę finansową oddziałów prowadzą Regionalne Rady, według zasad
określonych uchwałami Krajowej Rady i zgodnie z rocznym planem finansowym
zatwierdzonym przez Krajową Radę.
§ 3.1. Wydatki powinny być dokonywane racjonalnie. Dokonywanie wydatków
jednorazowych powyżej kwoty corocznie ustalanej uchwałą Krajowej Rady powinno być
poprzedzone procedurą przetargową, przy czym dotyczy to także oddziałów.
2. Zasady przeprowadzania przetargów określają uchwały Krajowej Rady.
§ 4.1.Wynikiem finansowym Izby jest różnica między przychodami a kosztami
działalności, po uwzględnieniu obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku
dochodowego. Dodatni wynik finansowy stanowi nadwyżkę, a ujemny niedobór.
2. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Izby za poprzedni rok obrotowy wynik
finansowy, o którym mowa w ust. 1, jest rozliczany z funduszem podstawowym Izby.
3. Izba prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 , z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768,
z 2014 r. poz. 1100, z 2015 r. poz. 4).
4. Gospodarka finansowa Izby podlega kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej.
5. Decyzję o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego Izby podejmuje Krajowa
Rada w formie uchwały, z uwzględnieniem opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz z opinią Krajowej Komisji Rewizyjnej
Krajowa Rada podaje do wiadomości członków Izby poprzez ich publikację na stronie
internetowej Izby.
Rozdział 2
Przychody Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
§ 5. Przychodami Izby są:
1) składki członkowskie biegłych rewidentów;
2) opłaty z tytułu nadzoru wnoszone na podstawie przepisów ustawy przez podmioty
uprawnione do badania sprawozdań finansowych, po pomniejszeniu o kwotę wpłaconą
na rachunek budżetu państwa, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy;
3) opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych;

4) opłaty za egzaminy, wnoszone przez kandydatów na biegłych rewidentów;
5) przychody z działalności wydawniczej i szkoleniowej, w tym w szczególności przychody
niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów;
6) przychody z operacji finansowych;
7) pozostałe przychody.
§ 6.1. Przychodami Oddziału są:
1) część składek członkowskich biegłych rewidentów rozliczanych na podstawie decyzji
Krajowej Rady i zgodnie z zasadą określoną w ust. 2;
2) przychody z działalności wydawniczej i szkoleniowej;
3) przychody z operacji finansowych;
4) inne przychody na podstawie uchwał Krajowej Rady;
5) pozostałe przychody.
2. Przychody przypadające na oddziały z tytułu składek członkowskich rozlicza się
w oparciu o rzeczywiste wpłaty członków Izby, należących do danego Oddziału.
3. Należną oddziałom część przychodów, ustaloną zgodnie z zasadą określoną
w ust. 2, Biuro Izby przekazuje w terminie jednego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału.
4. Krajowa Rada może przewidzieć w rocznym planie finansowym Izby dodatkowe środki
na finansowanie oddziałów, w tym na finansowanie zadań zleconych, w ramach środków
przewidzianych w planie Izby na ten cel.
Rozdział 3
Koszty działalności Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
§ 7.1.W strukturze kosztów działalności Izby wyróżnia się:
1) koszty podstawowej działalności operacyjnej obejmujące:
a) koszty działalności samorządowej,
b) koszty kontroli i nadzoru,
c) koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnej,
d) koszty działalności szkoleniowo-wydawniczej, w tym w szczególności koszty
niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego Centrum Edukacji Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów,
e) koszty ogólne działalności Izby,

f) koszty funkcjonowania oddziałów;
2) koszty operacji finansowych;
3) pozostałe koszty.
2. Koszty ogólne działalności Izby rozlicza się na:
1) koszty działalności samorządowej;
2) koszty kontroli i nadzoru;
3) koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnej;
4) koszty działalności szkoleniowo-wydawniczej
– według zasad określonych przez Krajową Radę w Regulaminie gospodarki finansowej Izby.
§ 8.1. Członkom organów Izby, członkom komisji powoływanych przez Krajową Radę,
wizytatorom, członkom organów oddziałów przysługują następujące świadczenia ustalone
przez Krajową Radę:
1) wynagrodzenia według zryczałtowanych stawek za udział w posiedzeniach na zasadach
ustalonych przez Krajową Radę;
2) wynagrodzenia za prace związane z działalnością organów Izby;
3) diety oraz inne należności stanowiące zwrot kosztów za czas podróży służbowej, związanej
z dojazdem na posiedzenia, kontrole oraz do miejsca wykonywania innych zadań
związanych z działalnością organów Izby, w wysokości określonej w odrębnych
przepisach.
2. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, przysługują także członkom organów Izby
i komisji powoływanych przez Krajową Radę z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach innych
organów Izby i komisji.
3. Na zasadach określonych w ust. 1 i 2 wynagrodzenia mogą otrzymywać członkowie
Regionalnej Rady i komisji powoływanych przez Regionalną Radę oraz Komisji Rewizyjnej
Oddziału – na podstawie uchwały Regionalnej Rady.
§ 9. Koszty związane z obsługą Komisji Egzaminacyjnej i egzaminów dla kandydatów
na biegłych rewidentów oraz koszty wynagrodzeń i delegacji służbowych członków Komisji
Egzaminacyjnej i egzaminatorów pokrywa Izba.

Rozdział 4
Fundusze Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
§ 10.1 Izba posiada fundusz podstawowy, z którym rozliczane są roczne wyniki
finansowe Izby.
2. Izba może tworzyć fundusze celowe na podstawie uchwał Krajowej Rady, określających
zasady i cele ich tworzenia oraz sposoby ich wykorzystywania.

