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Koleżanki i Koledzy, Biegli Rewidenci
Rozpoczynamy nowy projekt w PIBR Łódź – „AKTUALNIE PIBR Łódź”
Niniejszy Alert to jego inauguracja

😉

Chcemy w tej formule przypominać i zwracać naszą uwagę na ważne terminy, obowiązki
sprawozdawcze, ale także informować o planach organizacyjnych i podejmowanych
działaniach, organizowanych szkoleniach, eventach i innych spotkaniach.
Mamy nadzieję, że ta forma komunikacji będzie dla nas wszystkich miłą i użyteczną formą
kontaktu, umożliwi wszystkim aktywne uczestnictwo w organizowanych przez nas
wydarzeniach, ale też będzie stanowiła pomoc w wypełnianiu podstawowych obowiązków
ciążących na Firmach Audytorskich i na indywidualnych biegłych rewidentach, a także
w dochowaniu terminów na ich wypełnianie.

Wszystkie numery Aktualności dostępne będą na naszej stronie internetowej w zakładce:

w katalogu
lub pod linkiem https://lodz.pibr.org.pl/pl/aktualnie-pibr-%C5%82%C3%B3d%C5%BA

SPIS TREŚCI:
1. Ważny termin dla firm audytorskich 28 lutego 2022r.
a. Roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za rok 2021
b. Roczne sprawozdanie firmy audytorskiej
2. Nowa wysokość składki biegłego rewidenta na rok 2022
3. Sprawdź swoje szkolenia w ramach ODZ
4. Krajowy Rzecznik Praw Biegłych Rewidentów
5. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów
6. Planowane wydarzenia
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WAŻNY TERMIN DLA FIRM AUDYTORSKICH

28 lutego 2022r.

🏢
Już tylko miesiąc do upływu terminu na złożenie Rocznego Rozliczenia Opłaty z tytułu nadzoru za
rok 2021 i Sprawozdania Rocznego firmy audytorskiej za rok 2021 z wykonanych w roku 2021 usług.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Roczne rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru za rok 2021
Przypominamy, że każda firma audytorska ma obowiązek złożenia rocznego rozliczenia opłat
z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy (dalej: „roczne rozliczenie”).
Roczne rozliczenie za 2021 rok firma audytorska składa do Agencji na formularzu stanowiącym
załącznik nr 3 do rozporządzenia, w terminie do 28 lutego 2022 roku. W rozliczeniu wskazuje się
kwotę, zaokrągloną do pełnych złotych.
Przypominamy, że opłatę wnosi się
audytorskiej.

do Agencji na indywidualny rachunek bankowy firmy

Formularz rocznego rozliczenia za 2021 rok można składać do Agencji
za pomocą Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA.

elektronicznie

Szczegóły pod adresem:

https://pana.gov.pl/formularze/rozliczenie-oplaty-z-tytulu-nadzoru-za-2021-r/
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Roczne sprawozdanie firmy audytorskiej za rok 2021
Termin złożenia sprawozdania rocznego za 2021 rok upływa z dniem 28 lutego 2022 r.
Przypominamy, że sprawozdania roczne firm audytorskich, są składane wyłącznie w wersji
elektronicznej poprzez uruchomiony System Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA.
Prosimy pamiętać, że za rok 2021 istnieje już obowiązek wypełnienia danych we wszystkich
częściach C.1, C.2, C.3 formularza sprawozdania. Wartości kwoty przychodu i liczby usług
w częściach B1 i B2 formularza sprawozdania rocznego są pobierane z wszystkich części C 1, C2,
C3 i nie ma możliwości ich ręcznej edycji.

Szczegóły pod adresem:
https://pana.gov.pl/formularze/sprawozdanie-roczne-2/
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
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NOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI BIEGŁEGO REWIDENTA
NA ROK 2022!
Przypominamy, że każdy biegły rewident jest obowiązany regularnie opłacać składki

członkowskie. Biegły wpłaca pierwszą składkę począwszy od kwartału, w którym został
wpisany do rejestru biegłych rewidentów.

Wysokość składki członkowskiej w 2022r. wynosi 820,00 zł
(205 zł kwartalnie)

Składki członkowskie należy wpłacać w okresach kwartalnych, w terminie do 25 dnia
miesiąca, który następuje po upływie danego kwartału, czyli:





za I kwartał do 25 kwietnia,
za II kwartał do 25 lipca,
za III kwartał do 25 października,
za IV kwartał do 25 stycznia (następnego roku).

Przypominamy, że składki wpłacamy na indywidualne rachunki bankowe do PIBR.
Sprawdźmy wszyscy na swoich profilach na stronie PIBR stan rozliczeń z tytułu składek
członkowskich.
Szczegóły pod adresem:
https://www.pibr.org.pl/pl/informacje-dla-bieglych#skladki-czlonkowskie

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

SPRAWDŹ SWOJE SZKOLENIA w ramach ODZ!
Przypominamy, że rok 2021 był pierwszym w 3-letnim cyklu rozliczeniowym. Oznacza

to, że kontroli poddane zostanie wypełnienie minimalnego rocznego wymiaru ODZ przez
wszystkich biegłych rewidentów. Stan zarejestrowanych szkoleń sprawdzić można po
zalogowaniu się na indywidualny profil biegłego rewidenta - „MOJE SZKOLENIA”.
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Każdy z biegłych rewidentów może sprawdzić stan swoich zarejestrowanych szkoleń.

Zwracamy uwagę na „Samokształcenie”. Przypominamy, że Oddziały Regionalne mają
możliwość zgłaszania wyłącznie ODZ w formule obligatoryjnej. Samokształcenie
zgłaszać należy samodzielnie przy wykorzystania formularza dostępnego na stronie PIBR.

Jeśli liczba godzin odbytego i zarejestrowanego ODZ w formule obligatoryjnej (kolumna
„Szkolenia”) jest mniejsza niż 24 w roku 2021 – wówczas biegły rewident musi samodzielnie
zgłosić i zarejestrować uzupełnienie w postaci zrealizowanych godzin samokształcenia.
Termin na zarejestrowanie i zgłoszenie Samokształcenia zrealizowanego w roku 2021 minął
31.12.2021r.
Niemniej jednak sprawdźmy wszyscy stan zarejestrowanych szkoleń. Zdarzały się przypadki
błędów systemowych i braku zarejestrowania szkoleń zgłaszanych przez RO. Zdarzyć się
mogło również, iż nie zaraportowaliśmy odbytych godzin samokształcenia zostawiając to
raportowanie na ostatni rok z 3-letniego cyklu, tj. 2023.
UWAGA!
Jeśli w ramach roku 2021 zrealizowałeś tylko 16 h ODZ – musisz zarejestrować godziny
zrealizowane w ramach samokształcenia do 31.12.2021r. (w uzupełnieniu do łącznego
minimum rocznego wynoszącego 24 h).
Jeśli w ramach roku 2021 zrealizowałeś co najmniej 24 h ODZ – nie musisz zgłaszać
uzupełniająco godzin samokształcenia zrealizowanych w roku 2021 do 31.12.2021r. Możesz to
zrobić do końca 31.12.2023r.
Sprawdzenie i ew. uzupełnienie WNSAMO nawet teraz (pomimo upływu terminu) pozwoli
uniknąć kontaktu z rzecznikiem dyscyplinarnym.
Łączna liczba godzin ODZ w ramach 3-leniego cyklu wynosi 120 h, z czego 72 h muszą być
zrealizowane w formule ODZ obligatoryjnego (co daje średnio 24 h rocznie). Pozostałe
godziny można uzupełnić Samokształceniem – które należy samodzielnie zaraportować.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
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KRAJOWY RZECZNIK PRAW BIEGŁYCH REWIDENTÓW
Od grudnia minionego roku każdy biegły rewident po zalogowaniu się na swój
indywidualny profil ma możliwość skomunikowania się z Krajowym Rzecznikiem Praw
Biegłych Rewidentów. Kontakt dostępny jest w zakładce „Kontakt z KRPBR”.

Każdy z nas za pomocą formularza kontaktowego ma możliwość skierowania pytania.

Wiadomości wysłane w ten sposób będą znane wyłącznie Krajowemu Rzecznikowi.
Również wyłącznie Krajowy Rzecznik będzie znał e-mail biegłego rewidenta zgłaszającego
sprawę czy zadającego pytanie. Biegli rewidenci korzystający z tej ścieżki kontaktu nie będą
mieli dostępu do treści umieszczonych przez innych biegłych rewidentów.
Jak informuje Krajowy Rzecznik, możliwe są różnego rodzaju reakcje na kwestie zgłaszane
przez biegłych rewidentów. Jeżeli odpowiedź czy stanowisko KRPBR będą ważne dla ogółu
biegłych rewidentów, to zgłoszone pytanie czy problem wraz z odpowiedzią KRPBR będą
dostępne
dla
wszystkich
biegłych
rewidentów
jednakże
w sposób zanonimizowany.
Jednocześnie informujemy, iż w Oddziałach
przedstawiciele regionalni do kontaktu z KRPBR.

Regionalnych

zostali

wyznaczeni

W naszym oddziale funkcję taką pełni Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos.
Zachęcamy do kontaktu.

Szczegóły pod adresem:
https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/1670,Nowy-sposob-kontaktu-z-KrajowymRzecznikiem-Praw-Bieglych-Rewidentow

oraz
https://www.pibr.org.pl/pl/krajowy-rzecznik-praw-bieglych-rewidentow
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⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD
BIEGŁYCH REWIDENTÓW
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjęła uchwałę w sprawie zwołania w 2022 r.
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Nadzwyczajny Zjazd odbędzie się w Warszawie w dniach 5-6 września 2022r.
Jak wskazała KRBR, zwołanie Zjazdu wynika z potrzeby zmian dokumentów ustrojowych
samorządu zawodowego biegłych rewidentów, a w związku z tym przyjęcia tych
dokumentów w nowym brzmieniu dostosowanym do aktualnego stanu prawnego. Krajowa
Rada w uchwale przedstawiła trzy cele zwołania Zjazdu, a mianowicie:
1. uchwalenie nowego brzmienia Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
2. uchwalenie nowego brzmienia Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby
Biegłych Rewidentów;
3. uchwalenie nowego brzmienia Zasad ustalania wysokości składek członkowskich.

Przypominamy, że prawo do udziału w obradach Zjazdu przysługuje delegatom na IX
Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów wybranym przez walne zgromadzenie w regionalnych
oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
Dokumenty zjazdowe w postaci opracowanych projektów zostaną lada dzień udostępnione
do konsultacji. Planujemy uruchomienie oddziałowych konsultacji i zachęcenie Państwa do
zgłaszania uwag i wątpliwości do poszczególnych zapisów nowego STATUTU PIBR, nowych
Zasad Gospodarki Finansowej i nowych Zasad ustalania wysokości składek członkowskich.
Po zebraniu wszystkich uwag opracujemy zestawienie prezentujące zebrane i wspólnie
przedyskutowane uwagi lub propozycje zmian.
Delegatami naszego Oddziału na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów są:

Jadwiga Architekt
Piotr Bujnowicz
Krzysztof Burnos
Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
Katarzyna Kulesza
Andrzej Kuligiewicz
Anna Mierzejewska

Wiktor Morawiec
Andrzej Piech
Tomasz Pietrzak
Ewa Stopczyńska
Bożena Wilk
Małgorzata Wołosz
Dariusz Wróblewski

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
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PLANOWANE WYDARZENIA
W tej sekcji będziemy informować o nadchodzących lub planowanych wydarzeniach
w naszym Oddziale. Będziemy zapraszać Państwa na już organizowane spotkania
i szkolenia, ale też wyprzedzająco sygnalizować nadchodzące wydarzenia, aby każdy mógł
zarezerwować sobie czas na udział w nich, w zapełnionych obowiązkami kalendarzach.
Nadchodzące i planowane wydarzenia:
Spotkanie dla przedstawicieli Firm Audytorskich
dotyczące Sprawozdawczości FA za rok 2021 do
PANA
Spotkanie dla przedstawicieli Firm Audytorskich
ujętych w planie kontroli PANA 2021/2022
Spotkanie z delegatami na Nadzwyczajny Krajowy
Zjazd BR - omówienie propozycji dokumentów
zjazdowych
Wyjazdowe szkolenie ODZ we współpracy z innymi
oddziałami PIBR (w zakresie 24 h ODZ) – lokalizacja:
Góry Świętokrzyskie NOWOŚĆ !!!
Wyjazdowe szkolenie ODZ CONCORDIA
(w zakresie 24 h ODZ) – lokalizacja: Karkonosze
LUBIĘ WRACAĆ TAM GDZIE BYŁEM JUŻ !!!
Jubileusz 30-lecia RO Łódź
Szkolenia ODZ w Oddziale – stacjonarnie i online –
wiele nowych tematów!
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23 lutego 2022r.
termin w trakcie ustalania
11 marca 2022r.
15-19 czerwca 2022r.
11-17 września 2022r.
14 października 2022r.
terminy w trakcie ustalania –
pierwsze szkolenia już w
kwietniu!!!

