RYNEK AUDYTU
wyniki badania

pakiet legislacyjny w sprawie audytu —
rozporządzenie 537/2014
oraz dyrektywa 2014/56/UE
•

jaśniejsze określenie roli biegłego

•

zapobieganie konfliktom interesów

•

poszerzenie wyboru firm audytorskich

•

efektywność nadzoru

czas na przyjęcie nowych przepisów do 17 czerwca 2016 r. - w Ministerstwie Finansów trwają
prace m.in. nad wprowadzeniem zmian do ustawy o biegłych rewidentach (ust z dn. 7 maja
2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym)

badanie UOKiK

objęło ponad 300 przedsiębiorców
•

firmy audytorskie

•

spółki notowane na Rynku Głównym GPW
oraz na NewConnect

•

banki krajowe

•

kancelarie prawne

badania objęły 6 lat działalności firm audytorskich na rynku

charakterystyka rynku
jako kluczowy dla badania rynek zdefiniowano rynek świadczenia usług audytu
ustawowego na rzecz spółek notowanych na Rynku Głównym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie (GPW)
dodatkowo analiza:
• rynku audytu ustawowego spółek z indeksu WIG20
• audytu ustawowego jednostek zainteresowania publicznego

wartość rynku
audytu ustawowego

wartość

udział procentowy
wielkiej czwórki*

lata

spółek giełdowych

39-53 mln zł

80%

2008-2013

spółek z indeksu WIG20

15-16 mln zł

100%

2011-2013

jednostek zainteresowania
publicznego

73-90 mln zł

80%

2008-2013

*wielka czwórka – globalne sieci audytorskie KPMG, Ernst & Young, PwC, Deloitte.

kluczowe wnioski


rynek audytu, podobnie jak w innych krajach, silnie skoncentrowany i
czterech wyraźnych liderów — EY, PwC, KPMG, Deloitte - wielka czwórka



wysokie bariery wejścia i brak nowych znaczących konkurentów dla wielkiej
czwórki nie sprzyjają rozwojowi konkurencji



szansą na zwiększenie konkurencji na rynku mogłoby być połączenie
średnich sieci i powstanie w ten sposób podmiotu zdolnego w większym
stopniu konkurować z największymi przedsiębiorcami na rynku



reputacja stanowi bardzo istotny element wyboru podmiotu uprawnionego,
sprzyjający wielkiej czwórce, a wybór audytorów z największych sieci jest
postrzegany jako minimalizacja ryzyka



klauzule „wyłącznie wielka czwórka” stosowane przez niektóre banki — nowe
przepisy unijne zakazują stosowania ww. klauzul

