
KOMUNIKAT NR 27/2017 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 
 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

 

w sprawie opinii potwierdzającej prawidłowość  

wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej 

 

W związku z podjętą przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Uchwałą 

Nr 1153/28/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Usług 

Atestacyjnych 3000 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 

(zmienionego) Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji 

finansowych, zwanego dalej „KSUA 3000”, oraz wydanym Rozporządzeniem Ministra 

Energii w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii 

elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego z dnia 9 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 2054), dezaktualizacji ulega Komunikat Nr 2/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie usługi poświadczającej prawidłowość wyliczenia 

wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. Aktualne stają się 

natomiast wytyczne zawarte w niniejszym Komunikacie. 

Zgodnie z przepisami Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. 

(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1148), zwanej dalej „ustawą OZE”, dotyczącymi wydania przez 

biegłego rewidenta opinii potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika 

intensywności zużycia energii elektrycznej, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przypomina 

o kluczowych elementach związanych z realizacją takiej usługi atestacyjnej wykonywanej 

zgodnie z KSUA 3000. KSUA 3000 ma zastosowanie przy wykonywaniu usług atestacyjnych 

innych niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych, których świadczenie 

rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r. i później, z możliwością wcześniejszego stosowania. 

Zgodnie z przepisem art. 52 ust. 3 pkt 3 ustawy OZE, odbiorca przemysłowy w terminie 

do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku, o którym mowa  

w art. 52 ust. 1 ustawy OZE, składa prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) 

oświadczenie potwierdzające: 

1) wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji 

Działalności, określonej w art. 52 ust.6 ustawy OZE,  



2) ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny 

użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, o którym 

mowa w art. 52 ust. 1 ustawy OZE,  

3) wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej,  

4) ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem z art. 52 ust. 1 ustawy OZE, oraz 

stanowiącej podstawę do wyliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy 

OZE, wyrażoną w procentach, 

wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości 

współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.  

Odnośnie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej 

przez odbiorcę przemysłowego, od dnia 10 grudnia 2016 r. zastosowanie mają przepisy 

Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności 

zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego z dnia 9 grudnia 2016 r. (Dz.U.  

z 2016 r. poz. 2054). 

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi atestacyjnej, o której 

mowa w art. 52 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, stanowią 

załącznik nr 1 do niniejszego Komunikatu. 

Przykład opinii biegłego rewidenta, bez zastrzeżeń, potwierdzającej prawidłowość 

wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej 

uwzględniający wymogi KSUA 3000, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Komunikatu. 

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów informuje, iż niniejszy 

Komunikat staje się aktualny w stosunku do usług atestacyjnych innych niż badania lub 

przeglądy historycznych informacji finansowych, polegających na wydaniu przez biegłego 

rewidenta opinii potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika 

intensywności zużycia energii elektrycznej o której mowa w art. 52 ust 3 ustawy OZE, 

których świadczenie rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r. i później, z możliwością 

wcześniejszego stosowania. 


