Kary biegłych rewidentów podane do publicznej wiadomości

Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach…, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, po uprawomocnieniu się orzeczenia nakładającego karę,
podaje do publicznej wiadomości, bez zbędnej zwłoki, publikując na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, informację o popełnionym przez biegłego
rewidenta przewinieniu dyscyplinarnym oraz orzeczonej za to przewinienie karze (w przypadku orzeczenia na podstawie art. 159 ust. 3 ustawy o nakazie podania do
publicznej wiadomości imienia i nazwiska osoby fizycznej, na którą nałożono karę, obok ww. informacji podaniu do publicznej wiadomości podlega również imię i
nazwisko osoby fizycznej, na którą nałożono karę, wraz z numerem, pod którym osoba ta jest lub była wpisana do rejestru).
Ww. informacje są publikowane przez 5 lat, licząc od dnia, w którym orzeczenie nakładające karę stało się prawomocne.

Poniżej publikujemy kary biegłych rewidentów, jakie zostały orzeczone przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny na podstawie ww. art. 170 ustawy.
Data wydania
i uprawomocnienia się
orzeczenia

30.10.2018 r.
22.11.2018 r.

Informacja o popełnionym przez biegłego rewidenta
przewinieniu dyscyplinarnym

Rodzaj i wymiar
kary

Sygnatura
orzeczenia

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz art. 56 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 oraz art. 65 ust. 2-3 i 6 ustawy z dnia 29 września Kara pieniężna w
1994 r. o rachunkowości, poprzez naruszenia:
kwocie 7.000
KSD 250/2017
− KSRF nr 1 w zakresie ust.: 13 a-f, 14, 15, 17, 27-29, 35, 37, 38, 45, 47, 48, 69, 76 f, 78, (siedem tysięcy)
80 c, 81,
złotych
− pkt 130.1 i 150.1 Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC (wprowadzonego
uchwałą KRBR nr 4249/60/2011 z 13.06.2011 r.)

Imię i nazwisko osoby fizycznej, na
którą nałożono karę wraz z
numerem w rejestrze biegłych
rewidentów

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

17.04.2019 r.
3.06.2019 r.

25.04.2019 r.
11.06.2019 r.

26.04.2019 r.
20.05.2019 r.

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w Kara pieniężna w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem kwocie 2.000
KSD 643/2018
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie (dwa tysiące)
złotych
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w Kara pieniężna w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem kwocie 4.000
KSD 100/2018
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie (cztery tysiące)
złotych
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem Kara upomnienia
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

KSD 50/2018

10.05.2019 r.
31.05.2019 r.

10.05.2019 r.
30.05.2019 r.

10.05.2019 r.
4.06.2019 r.

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem Kara upomnienia
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

KSD 74/2018

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w Kara pieniężna w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem kwocie 1.500
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie (tysiąc pięćset)
złotych
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

KSD 17/2018

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem Kara upomnienia
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

KSD 51/2018

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

10.05.2019 r.
31.05.2019 r.

21.05.2019 r.
10.06.2019 r.

21.05.2019 r.
26.06.2019 r.

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w Kara pieniężna w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem kwocie 2.000
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie (dwa tysiące)
złotych
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

KSD 93/2018

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w Kara pieniężna w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem kwocie 900
KSD 600/2018
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie (dziewięćset)
złotych
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w Kara pieniężna w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem kwocie 900
KSD 617/2018
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie (dziewięćset)
złotych
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

21.05.2019 r.
26.06.2019 r.

22.05.2019 r.
25.06.2019 r.

22.05.2019 r.
26.06.2019 r.

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w Kara pieniężna w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem kwocie 800
KSD 618/2018
(osiemset)
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie
złotych
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w Kara pieniężna w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem kwocie 2.000
KSD 640/2018
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie (dwa tysiące)
złotych
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w Kara pieniężna w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem kwocie 1.500
KSD 641/2018
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie (tysiąc pięćset)
złotych
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

22.05.2019 r.
10.06.2019 r.

22.05.2019 r.
10.06.2019 r.

22.05.2019 r.
10.06.2019 r.

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w Kara pieniężna w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem kwocie 2.000
KSD 570/2018
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie (dwa tysiące)
złotych
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w Kara pieniężna w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem kwocie 1.000
KSD 574/2018
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie (tysiąc) złotych
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w Kara pieniężna w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem kwocie 2.000
KSD 575/2018
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie (dwa tysiące)
złotych
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

22.05.2019 r.
29.06.2019 r.

23.05.2019 r.
17.06.2019 r.

23.05.2019 r.
11.06.2019 r.

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w Kara pieniężna w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem kwocie 500
KSD 585/2018
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie (pięćset) złotych
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w Kara pieniężna w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem kwocie 900
KSD 647/2018
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie (dziewięćset)
złotych
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem Kara upomnienia KSD 572/2018
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

23.05.2019 r.
12.06.2019 r.

28.08.2019 r.
1.10.2019 r.

28.08.2019 r.
12.11.2019 r.

28.08.2019 r.
16.10.2019 r.

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 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 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), rozdz. 130.3 Kodeksu etyki
zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wprowadzonego
uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w Kara pieniężna w
sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (z późn. zm.), z uwzględnieniem kwocie 2.000
KSD 630/2018
przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie (dwa tysiące)
złotych
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1730),
co wyczerpuje dyspozycję odpowiedzialności dyscyplinarnej określoną w art. 31 ust. 1
ustawy z dnia 7 maja 2009 r. oraz w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r., w
związku z obowiązkami wynikającymi z art. 8 pkt 2 i art. 9 tejże ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 65 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości a także
naruszeniu ust. 13, 17, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39 oraz 52 Krajowego Standardu Rewizji
Finansowej nr 1 stanowiących zał. do uchwały nr 1608/38/2010 KRBR z dnia 13.10.2010 r.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Kara nagany

KSD 16/2017

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Kara pieniężna w
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
kwocie 1.000
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
KSD 723/2018
(dwa tysiące)
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.
Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia KSD 49/2018
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

28.08.2019 r.
16.10.2019 r.

29.08.2019 r.
2.10.2019 r.

29.08.2019 r.
4.10.2019 r.

25.09.2019 r.
24.10.2019 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 2.500
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (dwa tysiące)
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych pięćset złotych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

KSD 41/2018

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i ust. 13, 17, 24,
30, 35, 38, 39, 48, Krajowego Standardu Rewizji Finansowej Nr 1 - załącznik nr 1 do uchwały
Nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. z późn. zm.- Kara pieniężna w
zwanego dalej „KSRF nr 1” oraz art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 5 oraz art. 56 ust. 1 ustawy, kwocie 3.000
zobowiązujących biegłych rewidentów do przestrzegania w szczególności standardów rewizji (trzy tysiące)
złotych
finansowej, naruszenie art. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości i ust. 13, 17, 24, 30, 35, 38, 39,
42, 48, KSRF nr 1.

KSD 40/2017

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 56 ust. 5 i 6 oraz art. 65 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019
r. poz. 351) , ust. 13, 15, 17, 24, 30, 35, 38, 44, 53–56, 76, 111, Krajowego Standardu Rewizji
Finansowej nr 1, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji
finansowej (ze zm.), a także w związku z naruszeniem art4 ust. 1 pkt. 3 i 5 oraz art. 56 ust. 1
ustawy o rachunkowości.

Kara nagany

KSD 214/2017

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie Zasad wewnętrznej kontroli jakości wynikające z pkt 31 uchwały nr 1378/32/2009
KRBR z dnia 13 października 2009 r.

Kara nagany

KSD 240/2017

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

25.09.2019 r.
15.10.2019 r.

28.11.2019 r.
7.01.2020 r.

28.11.2019 r.
19.12.2019 r.

28.11.2019 r.
20.12.2019 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1000
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc) złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.
Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Kara pieniężna w
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
kwocie 1.200
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
(tysiąc dwieście)
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.
Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Kara pieniężna w
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
kwocie 1.500
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
(tysiąc pięćset)
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.
Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

KSD 607/2018

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

KSD 379/2018

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

KSD 276/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

KSD 322/2018

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

29.11.2019 r.
7.01.2020 r.

29.11.2019 r.
20.12.2019 r.

29.11.2019 r.
7.01.2020 r.

29.11.2019 r.
27.12.2019 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara zakazu
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych wykonywania
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z czynności przez
okres 3 lat
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

KSD 321/2018

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Kara zakazu
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
wykonywania
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
KSD 344/2018
czynności przez
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
okres 3 lat
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.
Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Kara pieniężna w
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
kwocie 1.500
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
KSD 1048/2018
(tysiąc pięćset)
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.
Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia KSD 335/2018
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

12.12.2019 r.
13.01.2020 r.

12.12.2019 r.
2.01.2020 r.

12.12.2019 r.
23.01.2020 r.

13.12.2019 r.
13.01.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 500
KSD 145/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (pięćset) złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.000
KSD 138/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc) złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 31 ustawy, naruszenia art. 49 ust. 2 i art. 56 ust. 5 ustawy, naruszenie art. 4 i
49 ust. 2 i załącznika 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z Kara pieniężna w
2019 r. poz. 351) i ust. 13,15, 17, 18, 20, 23, 24,31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44-46, 48,49, kwocie 6.000
50, 52, 53, 54, 62, 65, 72 lit. a i d, e, h, 76 lit. d, 76, 76 lit. h, 78, 79, 81, 82, 82 lit b, e, i (sześć tysięcy) KSD 151/2016
Krajowego Standardu Rewizji Finansowej Nr 1 - załącznik nr 1 do uchwały Nr 1608/38/2010
złotych
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. z późn. zm.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.000
KSD 101/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc) złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

13.12.2019 r.
28.01.2020 r.

13.12.2019 r.
13.01.2020 r.

19.12.2019 r.
13.01.2020 r.

19.12.2019 r.
16.03.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.000
KSD 122/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc) złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.500
KSD 156/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc pięćset)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.500
KSD 354/2018
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc pięćset)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 5 i art. 56 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948) oraz art. 65 ust. Kara pieniężna w
6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. kwocie 2.000
zm.), a także ust. 13, 15, 17, 35, 38, 39, 69, 70 a-b Krajowego Standardu Rewizji Finansowej (dwa tysiące)
nr 1 stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych
złotych
Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej (ze
zm.).

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

KSD 13/2019

15.01.2020 r.
18.02.2020 r.

15.01.2020 r.
21.02.2020 r.

15.01.2020 r.
28.02.2020 r.

15.01.2020 r.
25.02.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 3.000
KSD 134/2018
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (trzy tysiące )
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.000
KSD 157/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc) złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.000
KSD 154/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc) złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.000
KSD 153/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc) złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

15.01.2020 r.
19.02.2020 r.

16.01.2020 r.
25.02.2020 r.

16.01.2020 r.
19.02.2020 r.

16.01.2020 r.
18.02.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.000
KSD 147/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc) złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 5.000
KSD 443/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (pięć tysięcy)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 5.000
KSD 196/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (pięć tysięcy)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia KSD 183/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

16.01.2020 r.
2.03.2020 r.

16.01.2020 r.
21.02.2020 r.

29.01.2020 r.
3.03.2020 r.

29.01.2020 r.
17.02.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.500
KSD 207/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc pięćset)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.500
KSD 195/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc pięćset)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia KSD 253/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 2.500
KSD 251/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (dwa tysiące
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych pięćset) złotych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

29.01.2020 r.
17.02.2020 r.

29.01.2020 r.
4.03.2020 r.

14.02.2020 r.
6.03.2020 r.

14.02.2020 r.
6.03.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 10.000 KSD 249/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (dziesięć tysięcy)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.000
KSD 247/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc) złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 5 i art. 56 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948) oraz art. 65 ust. Kara pieniężna w
6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. kwocie 4.500
zm.), a także ust. 13, 15, 17, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 48, 49 oraz 76 Krajowego Standardu (cztery tysiące
Rewizji Finansowej nr 1 stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej pięćset) złotych
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji
finansowej (ze zm.).

KSD 25/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Kara pieniężna w
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 3.500
KSD 345/2018
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (trzy tysiące
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych pięćset) złotych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

14.02.2020 r.
16.03.2020 r.

14.02.2020 r.
17.03.2020 r.

25.02.2020 r.
16.03.2020 r.

12.08.2020 r.
4.09.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia KSD 340/2018
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.) oraz
w przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
uchwałą Nr 2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia KSD 324/2018
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie ust. 31 i ust. 76 lit. h) Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 1 stanowiącego Kara pieniężna w
załącznik nr 1 do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 kwocie 2.000
(dwa tysiące)
lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej (ze zm.).
złotych

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

KSD 8/2016

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.500 KSD 434/20196
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc pięćset)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

12.08.2020 r.
22.09.2020 r.

12.08.2020 r.
15.09.2020 r.

12.08.2020 r.
4.09.2020 r.

13.08.2020 r.
16.09.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.500
KSD 424/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc pięćset)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia KSD 408/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara skreślenia z KSD 439/2019
rejestru
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia KSD 395/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

13.08.2020 r.
15.09.2020 r.

13.08.2020 r.
4.09.2020 r.

13.08.2020 r.
15.09.2020 r.

13.08.2020 r.
15.09.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 2.000
KSD 403/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (dwa tysiące)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 2.000
KSD 402/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (dwa tysiące)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia KSD 405/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 2.000
KSD 404/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (dwa tysiące)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

19.08.2020 r.
15.09.2020 r.

19.08.2020 r.
15.09.2020 r.

26.08.2020 r.
14.09.2020 r.

26.08.2020 r.
15.09.2020 r.

Naruszenie ust. 17, 18 oraz 82 lit. e), ust. 35, ust. 28 i 69 oraz art. 4 ust. 1 ustawy o Kara pieniężna w
rachunkowości, ust. od 53 do 56, ust. 49, ust. 13 i 28, ust. 81 KSRF nr 1.
kwocie 1.000
(tysiąc) złotych

KSD 8/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 65 ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z
2016 r. poz. 1047), Krajowych standardów rewizji finansowej nr 1 stanowiącego załącznik
nr 1 do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego
Kara pieniężna w
2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej (z późn. zm.), zwanego dalej:
kwocie 1.500
KSRF nr 1wymienionych:
(tysiąc pięćset)
a) w pkt III ust. 13 w zakresie sposobu badania, pkt IV ust. 27 i 28 oraz pkt XII ust.78
złotych
oraz ust. 81,
b) w pkt VI ust. 49,
c) pkt XI ust. 76 lit. h.

KSD 11/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 83 ust. 2-3 pkt 8 i 9 UoBR oraz § 10,11,16,17,18 Krajowego Standardu
Badania 700 dalej „KSB”, § 6,7,8 KSB 706, § 4,6,7,8 KSB 705 w powiązaniu z § 3 KSB 200,
§ 3,4a KSB 450 przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w powiązaniu Kara pieniężna w
z uchwałą 2041/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r., a kwocie 7.500
KSD 1266/2018
także naruszeniu §130.1 oraz §150.1 Kodeksu etyki zawodowej wprowadzonego uchwałą (siedem tysięcy
2042/38/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad pięćset) złotych
etyki zawodowej biegłych rewidentów, tj. o czyn z art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Umorzenie –
znikoma
szkodliwość

KSD 598/2018

26.08.2020 r.
15.09.2020 r.

26.08.2020 r.
16.09.2020 r.

26.08.2020 r.
1.10.2020 r.

27.08.2020 r.
21.09.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.000 KSD 1035/2018
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc) złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 500
KSD 966/2018
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (pięćset) złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

KSD 56/2018

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

KSD 198/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Umorzenie skreślenie z
rejestru

27.08.2020 r.
18.09.2020 r.

27.08.2020 r.
17.09.2020 r.

27.08.2020 r.
28.09.2020 r.

27.08.2020 r.
11.09.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia KSD 199/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

KSD 461/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia KSD 452/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). Powyższe stanowi przesłankę odpowiedzialności
dyscyplinarnej na podstawie art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia KSD 200/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Umorzenie skreślenie z
rejestru

Naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 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 2016 r. poz. 1000 i 1948) ponieważ nie przestrzegał zasad
rewizji finansowej określonych w ust. 13 f, a ,d, e, g, 27, 78 Krajowego Standardu Rewizji
Finansowej nr 1 (dalej KSRF nr 1) stanowiącego załącznik do uchwały nr 1608/38/2010
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 października 2010 roku. Naruszenie zasad
rewizji finansowej polegało na tym, że Obwiniony nie zgromadził w dokumentacji rewizyjnej
:

3.09.2020 r.
12.10.2020 r.

1. dowodów potwierdzających, że zbadał: (1.1)Wprowadzenie do sprawozdania
finansowego oraz (1.2)Dodatkowe informacje i objaśnienia, które łącznie tworzą
Umorzenie –
Informację dodatkową. Brak dowodów badania potwierdzających, że biegły
znikoma
rewident zbadał te elementy sprawozdania finansowego narusza ust.27, ust.78
szkodliwość
KSRF nr 1,

KSD 31/2016

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

KSD 16/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

2. wystarczających i odpowiednich dowodów potwierdzających, że zbadał
istnienie, kompletność, wycenę i poprawność prezentacji zobowiązań z tytułu
(2.1) kredytów mieszkaniowych, (2.2) kredytów na termoizolację; co narusza
ust. 13 a, d, e, g, ust.27, ust.78 KSRF nr 1,
3. dowodów potwierdzających, że zbadał: (3.1) koszty eksploatacji i przychody z
opłat z podziałem na poszczególne nieruchomości a także (3.2) wpływy i
wydatki funduszu remontowego dla każdej nieruchomości; co narusza ust. 13f,
27, 78 KSRF nr 1;

3.09.2020 r.
16.10.2020 r.

Naruszenie art. 83 ust. 3 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym poprzez zapewnienie w opinii, zamieszczonej w Sprawozdaniu
niezależnego biegłego rewidenta, o zgodności zbadanego Sprawozdania finansowego spółki
z obowiązującymi przepisami prawa, podczas gdy sprawozdanie to sporządzone zostało
niezgodnie z § 21 ust. 2 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2009 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 123) ponieważ Kara pieniężna w
nie zawierało informacji określonych w ust. 1 pkt 6-9 oraz pkt 8a w części „dodatkowe kwocie 11.000
informacje i objaśnienia” załącznika nr 1 tego rozporządzenia - dotyczących adekwatności (jedenaście
kapitałowej. Dodatkowo: informacje o funduszach własnych i łącznej ekspozycji na ryzyko - tysięcy) złotych
które zostały w Sprawozdaniu finansowego spółki zaprezentowane - pochodziły z dwóch
różnych okresów i nie zostały opatrzone datą, co stanowi przewinienie dyscyplinarne, o
którym mowa w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

3.09.2020 r.
12.10.2020 r.

23.09.2020 r.
27.10.2020 r.

23.09.2020 r.
27.10.2020 r.

Naruszenie art. 83 ust. 3 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym poprzez zapewnienie w opinii, zamieszczonej w Sprawozdaniu
niezależnego biegłego rewidenta, o zgodności zbadanego Sprawozdania finansowego spółki
z obowiązującymi przepisami prawa, podczas gdy sprawozdanie to sporządzone zostało
niezgodnie z § 21 ust. 2 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2009 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 123) ponieważ Kara pieniężna w
nie zawierało informacji określonych w ust. 1 pkt 6-9 oraz pkt 8a w części „dodatkowe kwocie 3.000
informacje i objaśnienia” załącznika nr 1 tego rozporządzenia - dotyczących adekwatności (trzy tysiące)
złotych
kapitałowej. Dodatkowo: informacje o funduszach własnych i łącznej ekspozycji na ryzyko które zostały w Sprawozdaniu finansowego spółki zaprezentowane - pochodziły z dwóch
różnych okresów i nie zostały opatrzone datą, co stanowi przewinienie dyscyplinarne, o
którym mowa w art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

KSD 14/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia KSD 208/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.000
KSD 445/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc) złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

23.09.2020 r.
16.10.2020 r.

23.09.2020 r.
14.10.2020 r.

24.09.2020 r.
12.10.2020 r.

24.09.2020 r.
14.10.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Umorzenie skreślenie z
rejestru

KSD 177/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Umorzenie skreślenie z
rejestru

KSD 201/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 4.500
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (cztery tysiące
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych pięćset) złotych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

KSD 22/2018

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

KSD 41/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Umorzenie skreślenie z
rejestru

24.09.2020 r.
22.10.2020 r.

24.09.2020 r.
12.10.2020 r.

25.09.2020 r.
22.10.2020 r.

25.09.2020 r.
13.11.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

KSD 58/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

KSD 80/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.000
KSD 231/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc) złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.000
KSD 230/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc) złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Umorzenie skreślenie z
rejestru

25.09.2020 r.
2.11.2020 r.

25.09.2020 r.
10.11.2020 r.

25.09.2020 r.
15.10.2020 r.

13.10.2020 r.
12.11.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara zakazu
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych wykonywania
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z zawodu – 3 lata
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

KSD 228/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych Kara upomnienia KSD 213/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 1.500
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (tysiąc pięćset)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

KSD 32/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara zakazu
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych przeprowadzania KSD 513/2018
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z badań – 3 lata
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

13.10.2020 r.
12.11.2020 r.

13.10.2020 r.
3.11.2020 r.

13.10.2020 r.
3.11.2020 r.

13.10.2020 r.
3.11.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Kara zakazu
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr wykonywania
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych czynności rewizji KSD 351/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z finansowej – 3
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
lata
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 2.000
KSD 560/2018
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (dwa tysiące)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 400
KSD 387/2019
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (czterysta)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Kara zakazu
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr wykonywania
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych czynności rewizji KSD 166/2017
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z finansowej – 1
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rok
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

14.10.2020 r.
3.11.2020 r.

14.10.2020 r.
3.11.2020 r.

14.10.2020 r.
13.11.2020 r.

14.10.2020 r.
3.11.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Umorzenie –
znikoma
szkodliwość

KSD 495/2018

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Umorzenie –
znikoma
szkodliwość

KSD 339/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 3.000
KSD 540/2018
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (trzy tysiące)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara zakazu
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych przeprowadzania KSD 1125/2018
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z badań – 1 rok
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

14.10.2020 r.
4.11.2020 r.

15.10.2020 r.
12.11.2020 r.

15.10.2020 r.
20.11.2020 r.

15.10.2020 r.
5.11.2020 r.

Naruszenie art. 8 pkt 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w
przepisach rozdz. 130.3 Kodeksu etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC), przyjętego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uchwałą Nr Kara pieniężna w
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych kwocie 5.000
KSD 551/2018
rewidentów, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (pięć tysięcy)
złotych
dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów (Dz. U. poz. 2391). stanowi przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie art. 139 ust. 2 Powyższe pkt 1 ustawy.

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Kara pieniężna w
Naruszenie ust. 13, 17, 38, 79, 64, 71, 74 KSRF nr 1 (załącznik nr 1 do uchwały kwocie 2.500
Nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. z późn. zm. (dwa tysiące
pięćset) złotych

KSD 7/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie art. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości, art. 139 ust. 2 pkt 1 ustawy o biegłych Kara pieniężna w
rewidentach, w związku z ust. 13, 18-20, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 44, 48, 49, 50, 52, 53-56, 61, kwocie 3.000
69, 76, 78, 81 Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 1 (załącznik nr 1 do uchwały (trzy tysiące)
Nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. z późn. zm.
złotych

KSD 23/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

Naruszenie ust. 13, 13 a i c, 49, 50, 52, 53-65, 76 h KSRF nr 1 Krajowego Standardu Rewizji Kara pieniężna w
Finansowej nr 1 (załącznik nr 1 do uchwały Nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych kwocie 1.000
Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. z późn. zm.
(tysiąc) złotych

KSD 6/2019

Sąd nie orzekł o podaniu imienia
i nazwiska osoby fizycznej
do publicznej wiadomości

