
 

 

 

UCHWAŁA NR 1126/17a/2020 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 24 września 2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2019 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) i § 4 ust. 5 

podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, 

stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 

z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej 

Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.) w zw. z § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania 

obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, 

udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub 

informacji (Dz. U. poz. 570)., po uwzględnieniu opinii Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1.1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

za rok 2019.  

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w formie, o której mowa  w art. 45 ust. 1f ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.), a jego wydruk stanowi 

załacznik do niniejszej uchwały.  

3. Roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2019 

obejmuje: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 

2019; 

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 36 187 996,74 zł; 



 

 

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

wykazujący wynik finansowy netto – nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie 

2 257 688,47 zł; 

4) zestawienie zmian w funduszu własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 

31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o 2 257 688,47 zł; 

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 

2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w roku badanym 

958 611,58 zł; 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych 

Rewidentów za rok 2019. 

 

§ 2. Stosownie do § 4 ust. 2 podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby 

Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu 

Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki 

finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), po zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za 2019 r. wynik finansowy, 

o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3, należy rozliczyć z funduszem podstawowym Polskiej Izby 

Biegłych Rewidentów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

P r e z e s  

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

 

B a r b a r a  M i s t e r s k a - D r a g a n  

 


