
KOMITET AUDYTU

w jednostkach zainteresowania publicznego



1) Podstawy prawne 

2) Nowe zasady tworzenia i składu komitetów audytu

3) Nowe zasady działania komitetów audytu – prawa i obowiązki

4) Nowe zasady odpowiedzialności spółek, członków zarządu 

i członków komitetu audytu – zakres kontroli KNF
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PLAN PREZENTACJI



Komitety audytu

- nowe podstawy prawne -

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia

16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych

badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym

decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77 wraz

ze sprostowaniem w Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) – obowiązuje bezpośrednio

w zakresie obowiązków dotyczących działania komitetów audytu lub organów pełniący

tę funkcję, tj. rad nadzorczych w zakresie kontroli niezależności, wyboru oraz kontroli

sprawozdań finansowych jednostki.

Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych

sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz

uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG) –

uzupełniające regulacje.

Projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze

publicznym (druk 1092) – uchwalone przez Sejm dnia 7 kwietnia 2017 r. –

wprowadzające zmiany w zakresie funkcjonowania i obowiązków komitetów audytu,

jak również wprowadzające nadzór Komisji Nadzoru Finansowego w tym zakresie.
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Główne skutki nowych regulacji

1) Powstanie dodatkowych obowiązków w zakresie współpracy Rady Nadzorczej

z biegłymi rewidentami Spółki oraz kontroli ich niezależności, jak również większy

wpływ na wybór audytora.

2) Określone zostaną nowe warunki zasiadania w komitecie audytu, w tym odnoszące

się do kwalifikacji i kryteriów niezależności.

3) Obowiązek przyjęcia dodatkowych procedur i regulacji wewnętrznych związanych

z wyborem i współpracą z biegłym rewidentem.

4) Objęcie nadzorem KNF komitetów audytu oraz rad nadzorczych, w zakresie

wypełniania obowiązków ustawowych.
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Co do zasady w spółkach będących emitentami papierów wartościowych

notowanych na rynku regulowanym jako jednostkach zainteresowania publicznego,

działa komitet audytu.

Członkowie komitetu audytu są powoływani przez radę nadzorczą, inny organ

nadzorczy lub kontrolny spośród członków tego organu.

Zadania komitetu audytu można powierzyć radzie nadzorczej w przypadku spółek,

które na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego

poprzedzającego dany rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch

z następujących trzech wielkości:

a) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów

i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne

etaty.

W takim przypadku nie ma obowiązku wyodrębniania ze struktury Rady Nadzorczej

komitetu, ale Rada Nadzorcza powinna składać się z osób posiadających kwalifikacje

wynikające z przepisów prawa odpowiednie dla członków komitetu.

Komitet audytu
- zasady ogólne -

5www.kancelaria-csw.pl



Komitet audytu
- skład komitetu -

W skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej 3 członków. Przynajmniej jeden

członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości

lub badania sprawozdań finansowych.

Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna

od danej jednostki zainteresowania publicznego. Definicja niezależności znajduje się

w projekcie ustawy w art. 123 ust. 3.

Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży,

w której działa jednostka zainteresowania publicznego. Warunek ten uznaje się

za spełniony, gdy przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę

i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych

zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Przewodniczący komitetu audytu jest powoływany przez członków komitetu audytu

lub przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorczy lub kontrolny jednostki

zainteresowania publicznego.
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Komitet audytu
- niezależność członków komitetu -

Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki

zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:

1) nie należy, ani w ciągu ostatnich 5 lat nie należał, do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, w tym

nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania

publicznego lub jednostki z nią powiązanej;

2) nie jest ani nie był w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego

lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik

nienależący do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej

lub innego organu nadzorczego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel

pracowników;

3) nie sprawuje kontroli, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości, lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką

zainteresowania publicznego;

4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej

jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie

otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, w tym komitetu audytu;

5) nie utrzymuje ani w ciągu ostatniego roku nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych

z daną jednostką zainteresowania publicznego lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc

właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego,

lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego

organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
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Komitet audytu
- niezależność członków komitetu -

6) nie jest i w ciągu ostatnich 2 lat nie był:

a) właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej

badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią

powiązanej,

b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej

przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego,

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu

lub innego organu zarządzającego w obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie

sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej,

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska

lub biegły rewident działający w jej imieniu;

7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady

nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego

danej jednostki zainteresowania publicznego;

8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego danej jednostki zainteresowania

publicznego dłużej niż 12 lat;

9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii

prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego

danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;

10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego

organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub z osobą, o której mowa

w punkcie 1-8.
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Komitet audytu
- zadania -

Zgodnie z projektem ustawy, do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

1) monitorowanie:

a) procesu sprawozdawczości finansowej,

b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w

zakresie sprawozdawczości finansowej,

c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską

badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z

kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności

w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską

inne usługi niż badanie;

3) informowanie rady nadzorczej, innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania

publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do

rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była

rola komitetu audytu w procesie badania;
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Komitet audytu
- zadania -

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez

niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;

5) opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

6) opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty

powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług

niebędących badaniem, w tym usług, o których mowa w art. 130;

7) określenie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;

8) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji co do wyboru firmy audytorskiej, zgodnie z

politykami, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6;

9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości

finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.
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Komitet audytu
- uprawnienia -

W celu prawidłowego wykonywania zadań, komitet audytu może:

a) bez pośrednictwa rady nadzorczej, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania

dokumentów,

b) żądać, aby kluczowy biegły rewident omówił z komitetem audytu, zarządem lub innym organem

zarządzającym, radą nadzorczą lub innym organem nadzorczym działającym w jednostce

zainteresowania publicznego, lub kluczowy biegły rewident może żądać omówienia z komitetem

audytu, zarządem lub innym organem zarządzającym, radą nadzorczą lub innym organem

nadzorczym działającym w jednostce zainteresowania publicznego kluczowych kwestii

wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym dla

komitetu audytu.

Komitet audytu zapoznaje się ze sprawozdaniem dodatkowym, o którym mowa w art.

11 ust. 1 rozporządzenia nr 537/2014, po przedłożeniu go przez firmę audytorską

przeprowadzającą badanie. Komitet audytu lub organ pełniący jego funkcje może

udostępnić sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu odpowiednio walnemu

zgromadzeniu, wspólnikom lub właścicielom badanej jednostki.
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Komitet audytu
- odpowiedzialność -

Jednostka zainteresowania publicznego, członek jej zarządu lub innego organu

zarządzającego, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub komitetu

audytu oraz osoby z nimi powiązane, podlegają karze administracyjnej za naruszenie

przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 nakładanej przez Komisję

Nadzoru Finansowego, w przypadku gdy:

1) nie posiadają polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług, w tym usług warunkowo zwolnionych z

zakazu świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci;

2) nie posiadają polityki w zakresie wyboru firmy audytorskiej;

3) nie przestrzegają przepisów dotyczących:

a) wyboru firmy audytorskiej, w tym stosowania klauzul zabronionych,

b) zawarcia umowy o badanie na okres krótszy niż 2-letni i dłuższy niż 5-letni, z uwzględnieniem przypadku,

o którym mowa w art. 17 ust. 6 rozporządzenia nr 537/2014,

c) obowiązkowych okresów karencji,

d) procedury wyboru firmy audytorskiej,

e) obowiązku informowania Komisji Nadzoru Finansowego o fakcie, że wyboru firmy audytorskiej dokonuje organ

inny niż organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe;

4) nie przestrzegają obowiązków związanych z rotacją firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe

danej jednostki zainteresowania publicznego;

5) nie przestrzegają przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu;

6) wywierają wpływ na wynik badania.
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Komitet audytu
- sankcje -

Karami administracyjnymi nakładanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego są:

1) kara pieniężna;

2) zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego, członka rady

nadzorczej lub innego organu nadzorczego w jednostkach zainteresowania publicznego przez

osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 przez

okres od roku do 3 lat.

Kara pieniężna nakładana na jednostkę zainteresowania publicznego, nie może przekroczyć

10% przychodów osiągniętych przez tę jednostkę w poprzednim roku obrotowym. Jeżeli

w poprzednim roku obrotowym jednostka zainteresowania publicznego nie osiągnęła przychodów,

wysokość kary odnosi się do ostatniego roku obrotowego, w którym jednostka ta osiągnęła przychody.

Kara pieniężna nakładana na poszczególne osoby nie może przekraczać 250 000 zł.

Nakładając jedną z kar, Komisja Nadzoru Finansowego postanawia również o nakazie podania do

publicznej wiadomości danych identyfikujących jednostkę zainteresowania publicznego lub

osoby, o których mowa w art. 185 ust. 1, chyba że podanie tych danych do publicznej wiadomości

będzie środkiem nieproporcjonalnym do popełnionego naruszenia, będzie stanowiło zagrożenie

dla stabilności rynków finansowych, zagrozi prowadzonemu postępowaniu karnemu lub wyrządzi

niewspółmierną szkodę, innym stronom postępowania administracyjnego.
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Komitet audytu
- nadzór KNF -

Zgodnie z projektem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o

nadzorze publicznym, Komisja Nadzoru Finansowego:

1) sprawuje nadzór nad stosowaniem przez spółki notowane na rynku regulowanym, przepisów

tytułu III rozporządzenia nr 537/2014;

2) monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania

komitetu audytu lub rady nadzorczej w przypadku powierzenia jej funkcji komitetu audytu.

Komisji Nadzoru Finansowego w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1,

przysługuje prawo:

1) żądania udzielenia, w określonym terminie i zakresie, informacji, wyjaśnień i przekazania

dokumentów lub sporządzenia ich kopii, w tym osób objętych obowiązkiem zachowania

tajemnicy;

2) przeprowadzenia kontroli w siedzibie spółki będącej jednostką zainteresowania publicznego;

3) nakładania kar finansowych za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy oraz

rozporządzenia nr 537/2014.
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Komitet audytu

- kompetencje Kancelarii CSW -

Kancelaria CSW, w ramach doradztwa korporacyjnego, wspiera spółki w procesach

opracowywania i wdrażania regulacji wewnętrznych spółek, w tym:

• regulaminów rad nadzorczych i komitetów audytu,

• polityk i procedur dla komitetów audytu związanych z wyborem audytora,

• regulaminów systemów kontroli wewnętrznej,

• regulaminów zapobiegania konfliktom interesów,

• procedur ochrony informacji poufnych i informacji chronionych w przedsiębiorstwie,

w tym stanowiących tajemnicę zawodową,

• dokumentacji niezbędnej w procesie stosowania powyższych regulacji.

Przedstawiciele Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w praktycznych aspektach

funkcjonowania rad nadzorczych i komitetów audytów.

Świadczymy także usługi inspektora nadzoru, pełniącego istotną rolę w systemach

kontroli wewnętrznej.
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