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nr 2015/01 RO KIBR Warszawa 

Szanowni Biegli Rewidenci, 

 

Przekazujemy w Państwa ręce pierwszy numer Newslettera Merytorycznego Biegłego Rewidenta 

Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie, tworzonego z myślą o dostarczeniu Państwu informacji 

niezbędnych w codziennej pracy biegłego rewidenta. Mamy nadzieję, iż zawarte w nim zagadnienia, 

stanowiska, publikacje, linki do dokumentów i inne informacje będą dla Państwa cenną bazą wiedzy. 

Newsletter Merytoryczny będzie ukazywał się raz lub dwa razy w ciągu każdego miesiąca (pierwszy i trzeci 

wtorek). Cykliczność publikacji uwarunkowana będzie ilością i częstotliwością zmian w aktualnym stanie 

prawnym, które szczególnie będą interesujące dla biegłych rewidentów. 

Newsletter dostępny będzie również na stronie internetowej Regionalnego Oddziału KIBR  

w Warszawie w zakładce Newsletter Merytoryczny - http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Newsletter_Merytoryczny 

Prosimy również o zgłaszanie uwag i zagadnień do Newslettera Merytorycznego. 

Zapraszamy do lektury. 

 

W imieniu Rady RO KIBR w Warszawie, 

Justyna Beata Zakrzewska 

Członek Regionalnej Rady 

Zagadnienia merytoryczne 

1. Wartość opłaconego szkolenia członka rady nadzorczej ze składkami ZUS 

 

Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych osób należących do składu członków rad 

nadzorczych stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Zalicza się do niego wynagrodzenie wypłacone za pełnioną funkcję oraz wszystkie inne przysporzenia 

majątkowe, które są związane z jej pełnieniem, np. wartość uczestnictwa w szkoleniu.  

 

Stanowisko: Oddział ZUS w Lublinie,  interpretacja z dnia 27 maja 2015 r., znak: 

WPI/200000/43/585/2015. 

 

 

2. Pracownicze nagrody z firmowych konkursów bez ZUS 

 

Nagrody pieniężne z tytułu uczestnictwa w konkursach zorganizowanych przez zakład pracy nie 

tylko dla pracowników, ale też dla innych podmiotów nie są zaliczane do podstawy wymiaru składek 

ubezpieczeniowych (społecznych ani zdrowotnej). 

 

Stanowisko: ZUS, interpretacja z dnia 15 czerwca 2015 r., znak: WPI/200000/43/604/2015. 



 

 

3. Projekt KSR ws. sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych 

 

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2015 r. podjął decyzję 

o przekazaniu do publicznej dyskusji projektu stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez 

spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku 

finansowego. 

 

Mając na uwadze fakt, że temat rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych stwarza w praktyce 

wiele trudności, w szczególności jeśli chodzi o wykazywanie przez spółdzielnie w sprawozdaniu 

finansowym funduszów własnych oraz ustalanie wyniku finansowego, Komitet liczy na zgłaszanie 

uwag i komentarzy do ww. projektu. 

 

Tekst projektu stanowiska znajduje się w zakładce Komitet Standardów Rachunkowości /Zaproszenie 

do współpracy. 

 

 

4. Bezpłatna publikacja na stronie KIBR do pobrania dla biegłych rewidentów  

 

Na stronie KIBR znajduje się udostępniona do pobrania przetłumaczona na język polski publikacja 

IFAC pt. „Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu”. W publikacji można znaleźć przykładową 

dokumentację usługi przeglądu sprawozdania finansowego. 

 

Publikacja jest dostępna pod poniższym linkiem: 

http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/pliki/IFAC-Przewodnik_przeprowadzania_uslug_przegladu.pdf. 

 

 

5. Dokumenty Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) 

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania 

Praniu Pieniędzy (FATF). Dokumenty publikowane są na stronie Ministerstwa Finansów 

www.mf.gov.pl (zakładka GIIF/Publikacje/Publikacje FATF) oraz na stronie FATF: www.fatf-gafi.org, 

w związku z pracami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w ramach Komitetu Rady Europy 

MONEYVAL oraz przy współpracy z FATF. 

 

6. Stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Komisji Europejskiej: „Ocena Rozporządzenia (WE)  

nr 1606/2002 z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości” - http://www.warszawa.kibr.org.pl/pl/Regulacje_prawne 

 

  

 


