
POSTANOWIENIE NR 261/15/2016 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 5 lipca 2016 r. 

 

w sprawie jednolitego tekstu Komunikatu Nr 14/2016 Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przepisów regulujących działalność 

biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych badających sprawozdania finansowe 

jednostek zainteresowania publicznego (JZP) mających zastosowanie  

od dnia 17 czerwca 2016 roku 
 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy  z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. 

z 2015 r. poz.1011, z późń. zm.), postanawia się co następuje: 

 

1. W pkt. III. Zakaz świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych 

(Artykuł 5 Rozporządzenia Nr 537/2014), na początku drugiego akapitu przytoczono błędne 

powołanie na punkt g) (tj. usługi prawne). Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit 

pierwszy lit. b) Rozporządzenia Nr 537/2014, zakaz świadczenia w roku obrotowym bezpośrednio 

poprzedzającym badany okres dotyczy usług wymienionych w ust. 1 akapit drugi lit. e) (tj. 

opracowywanie i wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem 

związanych z przygotowywaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub opracowywanie 

i wdrażanie technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej). (patrz: Sprostowanie 

do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych 

jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. U. UE nr 170 

z 11.06.2014, s. 66)). 

2. W pkt. VI. Zasady rotacji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

(Artykuł 17 Rozporządzenia Nr 537/2014), akapit od piątego do siódmego Komunikatu, opisujący 

przepisy przejściowe otrzymuje brzmienie:  

„Jeżeli pierwszy rok finansowy, który był objęty badaniem przez daną firmę audytorską 

rozpoczął się:  

-  wcześniej lub w dniu 16 czerwca 1994 roku, JZP nie będą mogły kontynuować ani odnowić 

współpracy z daną firmą audytorską dla sprawozdań finansowych za rok obrotowy 

rozpoczynający się 17 czerwca 2020 roku (po upłynięciu 6 lat od daty wejścia w życie 

Rozporządzania Nr 537/2014); 

-  pomiędzy 17 czerwca 1994 roku a 16 czerwca 2003 roku, JZP nie będzie mogła kontynuować 

ani odnowić współpracy z daną firmą audytorską dla sprawozdań finansowych za rok obrotowy 

rozpoczynający się 17 czerwca 2023 roku (po upłynięciu 9 lat od daty wejścia w życie 

Rozporządzenia Nr 537/2014); 
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- pomiędzy 17 czerwca 2003 roku a 17 czerwca 2006 roku, JZP będzie musiała zmienić firmę 

audytorską do badania lat obrotowych, które rozpoczynają się po 17 czerwca 2016 roku (czyli 

dnia od kiedy przepisy Rozporządzenia Nr 537/2014 mają zastosowanie). 

W praktyce oznacza to (przyjmując lata obrotowe równoważne z latami kalendarzowymi), że jeżeli 

firma audytorska po raz pierwszy badała sprawozdanie finansowe danej jednostki za rok 1994 lub 

wcześniej i kontynuuje współpracę do tej pory, ostatnim badanym rokiem może być rok obrotowy 

2020. 

Jeżeli współpraca rozpoczęła się od badania za rok obrotowy pomiędzy 1995 i 2003 (w tym 

wymienione lata), to rotacja jest wymagana po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2023.” 

Powyższe Sprostowanie do Komunikatu wynika z faktu, że przepisy przejściowe Rozporządzenia 

Nr 537/2014 dotyczą odpowiednio roku obrotowego rozpoczynającego się przed 17 czerwca 1994 

r. (art. 41 ust. 1 Rozporządzenia Nr 537/2014) oraz roku obrotowego rozpoczynającego się 17 

czerwca 1994 r. lub po tej dacie (art. 41 ust. 2 Rozporządzenia Nr 537/2014). Przyjmując zatem, że 

rok obrotowy w większości przypadków jest równoważny rokowi kalendarzowemu, to 

w pierwszym opisywanym przypadku rokiem obrotowym rozpoczynającym się przed 17 czerwca 

1994 r. będzie rok obrotowy 1994, a w drugim przypadku rokiem obrotowym rozpoczynającym się 

17 czerwca 1994 lub po tej dacie jest rok obrotowy 1995. 

3. Jednocześnie informujemy, iż przepisy obecnie obowiązującej ustawy z dnia 7 maja 2009 r. 

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1011 i 1844) mają zastosowanie 

w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Rozporządzenia Nr 537/2014. 

4. Załącznikiem do niniejszego postanowienia jest jednolity tekst Komunikatu Nr 14/2016 Krajowej 

Rad Biegłych Rewidentów z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przepisów regulujących działalność 

biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych badających sprawozdania finansowe jednostek 

zainteresowania publicznego (JZP) mających zastosowanie od dnia 17 czerwca 2016 roku.  


