
 

NEWSLETTER 
Grudzień 2013 

 

 

 

 

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia  
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,  

radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.  
Kolejny zaś Rok 2014 niech będzie czasem spokojnej  

realizacji osobistych zamierzeń. 

 

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 

życzą 

Rada  oraz pracownicy Oddziału 

 

 

 

 

 

 

 

Życzenia Świąteczne 
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Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

 
W roku 2013 działalność naszego od-
działu koncentrowała się na  następu-
jących obszarach:  

⇒ powołanie komisji do spraw  od-
znaczeń za zasługi w rozwoju sa-
morządu zawodowego KIBR, 

⇒ działalność doradczo-
konsultacyjna w zakresie opinio-
wania projektów regulacji doty-
czących wykonywania zawodu bie-
głego rewidenta , 

⇒ udział w organizacji  Konferencji 
poświęconej Zmianom w regula-

cjach i praktyce polskiej rachun-

kowości, która   odbyła się na Wy-
dziale Zarządzania Uniwersytetu 
Łódzkiego  w dniach 24 – 25 paź-
dziernika br.,  

⇒ spotkania środowiskowe biegłych 
rewidentów ,  

⇒ szkolenia w ramach obligatoryjne-
go doskonalenia zawodowego ob-
ligatoryjne,  

⇒ inne szkolenia   ( w tym warsztaty 
poniedziałkowe, Akademia Biegłe-
go Rewidenta ), 

⇒ współpraca z innymi organizacjami  
i środowiskami  

⇒ integracja środowiska biegłych 
rewidentów, 

⇒ realizacja zadań o charakterze 
administracyjnym zleconych przez 
KIBR. 

 
Do najważniejszych działań Oddziału,  
o których należałoby wspomnieć pod-
sumowując Rok 2013 należą: 
 

KONFERENCJE, w których organizacji 
uczestniczył Oddział: 

⇒ „Zmiany w regulacjach i praktyce 
polskiej rachunkowości w świetle 
nowej dyrektywy UE o sprawoz-
dawczości finansowej”- Konferen-
cja organizowana przez Uniwersy 

Uniwersytet Łódzki,   
24-25.10.2013 r. 

 
SZKOLENIA: 

 

⇒ przeprowadzenie cyklu nieodpłat-
nych szkoleń dla biegłych rewiden-
tów z Międzynarodowych Stan-
dardów Rewizji Finansowej,  

⇒ przeprowadzenie szkoleń obligato-
ryjnych dla biegłych rewidentów,  

⇒ warsztaty poniedziałkowe, 

⇒ szkolenia w ramach Akademii  
Prawa Podatkowego Biegłego Re-
widenta, 

⇒ szkolenia w ramach Akademii 
Rewizji Finansowej Biegłego Rewi-
denta /prezentacje programów 
służących dokumentowaniu proce-
su badania sprawozdania finanso-
wego/. 

 
SPOTKANIA ŚRODOWISKOWE: 

⇒ Spotkania z sędzią Jackiem Opalą z 

Zielonej Góry poświęcone tematy-

ce „Podział spółek kapitałowych z 

udziałem biegłego rewidenta /c.d. 

problematyki łączenia, podziału i 

przekształceń spółek oraz 

„Uwzględnienie Prawa i Regulacji 

podczas badania sprawozdań fi-

nansowych  (obowiązki i odpowie-

dzialność biegłego rewidenta/ - 

 MSRF 250) 

 
INTEGRACJA ŚRODOWISKA BIEGŁYCH 

REWIDENTÓW: 

⇒ Bal Karnawałowy Biegłego Rewi-
denta w dniu 14.01.2013 r., 

⇒ Integracyjna Impreza plenerowa – 
spotkanie w leśniczówce w Grotni-
kach w dniu 21.06.2013 r.. 

 

 

 

INTEGRACJA Z INNYMI ORGANIZA-

CJAMI: 

⇒ udział w pracach Łódzkiego Poro-
zumienia Samorządów Zawodo-
wych Zawodów Zaufania Publicz-
nego, 

⇒ współpraca z Kołami Studenckimi, 

⇒ współpraca z innymi organizacjami 
w tym  m.i.n. z SKwP oraz KIDP - 
Krajową Izbą Doradców Podatko-
wych oraz Rzeczoznawcami Mająt-
kowymi. 

 
PLANY NA ROK 2014  

 

Z uwagi na zmiany przed którymi 

stoi nasz zawód w związku z wymo-

giem implementacji do regulacji kra-

jowych postanowień Dyrektywy 34 ( 

w terminie do 20 lipca 2015 roku), o 

czym przeczytać można w ostatniej 

sekcji Newslettera, kluczowym zada-

niem na lata 2014-2015 dla środowi-

ska biegłych rewidentów winno stać 

się budowania wizerunku naszego 

zawodu jako profesjonalnego doradcy 

biznesowego. Mam nadzieję, że dzięki 

czynnemu udziałowi biegłych rewi-

dentów z naszego oddziału w podej-

mowanych przez Radę Regionalnego 

Oddziału KIBR w Łodzi inicjatywach, 

rok 2014 będzie czasem intensyw-

nych działań zmierzających  do pod-

noszenia rangi naszego zawodu. 

 
W nadchodzącym Roku 2014 liczę na 
Państwa aktywny udział i zaangażo-
wanie w prace Oddziału .  
 
W przypadku jakichkolwiek inicjatyw 
/uwag , które zechcecie Państwo zgło-
sić w odniesieniu do działalności nasze-
go Oddziału zachęcam do kontaktu e-
mailowego    
iza.maciejewska@lodz.kibr.pl. 

 

 
 

 

 

Podsumowanie działalności RO KIBR w Łodzi za rok 2013 
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Krzysztof Burnos 
członek KRBR 

członek Regionalnej 

Rady RO KIBR w Łodzi 

 

 
Informacje o podejmowanych przez 
komisję działaniach można znaleźć na 
stronie 
http://kibr.org.pl/pl/komisja_MSP. 
Komisja zorganizowała w listopadzie 
drugie w okresie swojej działalności 
seminarium, na które zaproszono 
prelegentów z IAASB, Komitetu IFAC 
ds. Małych i Średnich Firm Audytor-
skich, ACCA oraz ICAEW.   Seminarium 
poświęcone było problematyce stoso-
wania Międzynarodowych Standardów 
Rewizji Finansowej przy badaniu jed-
nostek sektora MŚP                                                 
Wydarzenie adresowane było nie tylko 
do biegłych rewidentów wykonujących 
zawód, ale również do instytucji od-
powiedzialnych za nadzór nad jakością 
badań sprawozdań finansowych, w 
tym wykonującym kontrole w firmach 
audytorskich.  

Bezpośrednim celem seminarium było 
wzmacnianie percepcji biegłych rewi-
dentów oraz regulatorów, że posta-
nowienia MSRF muszą być stosowane 
w sposób odpowiedni do rozmiarów i 
skali działalności jednostki badanej. 
Najważniejszy wniosek z seminarium 
to fakt, że biegli rewidenci nie powinni 
być niewolnikami postanowień stan-
dardów i stosować MSRF z uwzględ-
nieniem osądu zawodowego oraz 
zasady skalowalności. Celu tego nie 
osiągniemy jeżeli nie przeczytamy i nie 

zrozumiemy MSRF. Podczas semina-
rium zwrócono uwagę, że postanowie-
nia MSRF są silnie związane z osądem 
zawodowym dzięki czemu ich stoso-
wanie może być łagodniejsze od wy-
mogów krajowych standardów rewizji 
finansowej. Zapraszamy do zapoznania 

się z pełną relacją oraz materiałami 
seminaryjnymi, które dostępne są pod 
adresem 
http://www.kibr.org.pl/pl/wydarzenia
_inne#msp2. 
Niestety Krajowa Rada Biegłych Rewi-
dentów odrzuciła projekt umowy 
przedstawiony przez Krzysztofa Burno-
sa a wynegocjowany z Norweskim 
Instytutem Biegłych Rewidentów od-
nośnie przystosowania i wdrożenia  
oprogramowania do obsługi procesu 
badania zgodnego z MSRF. Decyzja 
KRBR nie zamyka jeszcze drogi realiza-
cji tego projektu. Aktualnie prowadzo-
ne są prace nad dalszymi modyfika-
cjami projektu umowy. Więcej o decy-
zji KRBR przeczytać można w protokole 
z posiedzenia KRBR z dnia 24 września 
2013r. 
(http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/
protokoly/protokol_33_2013-09-
24.pdf). 

członek Regionalnej Rady RO 

KIBR w Łodzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Burnos 
członek KRBR 

 
 
Zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa 
Finansów komisja prowadzi prace 
związane z przygotowaniem zaktuali-
zowanych tekstów międzynarodowych 
standardów rewizji finansowej, czyli 
uwzględniających modyfikacje doko-
nane przez IAASB po zakończeniu 

projektu Clarity 2009. Proces tłuma-
czenia z pewnością przedłuży moment 
przygotowania przez komisję projektu 
uchwały przyjmującej MSRF w Polsce. 
Dodatkowo nowe wątpliwości natury 
prawnej związane z prawami autor-
skimi co do możliwości wykorzystania 
tekstów MSRF przez regulatorów kra-
jowych może być źródłem barier i 
powodem dalszego opóźnienia przyję-
cia standardów w Polsce. 

W celu uzyskania dodatkowych infor-
macji dotyczących prac obu komisji 
prosimy o kontakt pod adres krzysz-
tof.burnos@kibr.org.pl. 

 

członek Regionalnej Rady RO 

KIBR w Łodzi 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Komisja ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP 

Komisja ds. standaryzacji usług biegłego rewidenta 
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Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 

realizując postanowienia VII Krajo-

wego Zjazdu podjęła w dniu 15 

stycznia 2013 r. postanowienie w 

sprawie ustanowienia medalu i 

odznaki Krajowej Izby Biegłych 

Rewidentów.  Na podstawie posta-

nowienia została przyjęta procedu-

ra przyznawania medali i odznak 

Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

Na tej podstawie określono, iż 

medal Izby przyznawany jest za 

szczególne osiągnięcia na rzecz Izby 

oraz na polu rewizji finansowej 

i/lub rachunkowości. Medal może 

zostać przyznany osobie fizycznej 

osobie prawnej lub jednostce nie-

posiadającej osobowości prawnej. 

Istnieje również możliwość przy-

znania medalu pośmiertnie w sto-

sunku do osoby fizycznej.  

Odznaka Izby natomiast może zo-

stać przyznana wyłącznie biegłym 

rewidentom, po spełnieniu okre-

ślonych procedurą kryteriów. Od-

znaka, w zależności od jej rangi, 

przyjmuje rodzaje: brązowej, 

srebrnej i złotej. Więcej szczegółów 

dotyczących procedury pod adre-

sem:http://kibr.org.pl/pl/odznacze

nia   Powołana w lipcu 2012 r. Kapi-

tuła Odznaczeń KIBR rekomendo-

wała Krajowej Radzie 50 wniosków 

Regionalnego Oddziału o przyzna-

nie medalu. Spośród Łódzkich bie-

głych rewidentów medale otrzyma-

li: 

1/ prof. Alicja Jaruga /pośmiertnie/, 

2/ mgr Zygmunt Młynarczyk, 

3/ mgr Maria Rzepnikowska 

Uroczyste wręczenie medali nastą-

piło podczas gali 20-Lecia KIBR w 

dniu 23 października 2013 r. w 

Warszawie. 

W maju 2013 r.  Regionalny Oddział 

w Łodzi  przekazał Kapitule Odzna-

czeń kolejne wnioski o nadanie 8 

medali dla członków KIBR oraz 1 

medalu dla przedstawiciela nauki za 

działalność i osiągnięcia na rzecz 

Izby.  Spośród 9 kandydatur medale 

otrzymali: 

 

 

 

1/ mgr Barbara Kumor 

2/ prof.  Irena Sobańska 

Uroczyste wręczenie medali nastą-

piło podczas trwania XIV Dorocznej  

Konferencji Auditingu w Jachrance 

w dniu 16 października 2013r.  

W dniu 24 czerwca 2013 r. na mocy 

uchwały Regionalnej Rady Biegłych 

Rewidentów została powołana 

Komisja ds. odznaczeń i medali 

KIBR Regionalnej Rady BR w Łodzi 

Skład Komisji stanowią: 

1/ Zygmunt Młynarczyk - przewod-

niczący, 

2/ Stanisław Mierzejewski - sekre-

tarz, 

3/ Krzysztof Burnos – członek, 

4/ Barbara Kumor – członek. 

Celem pracy Komisji jest: 

1/ wskazywanie kandydatów do 

odznaczeń i medali KIBR spośród 

biegłych rewidentów Regionalnego 

Oddziału, 2/ przygotowanie wnio-

sków do Kapituły Odznaczeń KIBR o 

rekomendację przyznania medalu, 

3/ przygotowanie wniosków do 

KRBR o przyznanie Odznaki KIBR. 

Komisja ds. odznaczeń i medali w 

toku pierwszej tury prac opracowa-

ła oraz zarekomendowała Krajowej 

Radzie w sumie 34 wnioski o od-

znaczenia ( 9 – do odznaki złotej, 22 

do odznaki srebrnej, 3 do odznaki 

złotej).  Krajowa Rada w dniu 24 

września 2013 r. przyjęła postano-

wienie nr 252/33/2013. Złotą od-

znakę otrzymali: 

1/ Teresa Kaczmarek Żbikowska, 

2/ Jadwiga Kowalczyk, 

3/ Janina Miler, 

4/ Zygmunt Młynarczyk, 

5/ Maria Mirosława Snarska. 

 

Postanowienie nr 253/33/2013. 

Srebrną odznakę otrzymali: 

1/ Barbara Cwanek-Łasecka, 

2/  Zbigniew Czupryniak, 

3/ Halina Fidos, 

4/ Henryka Frankowska, 

5/ Wiesława Kabat, 

 

4/Henryka Frankowska, 

5/Wiesława Kabat, 

6/ Barbara Kumor, 

7/ Mieczysław Marczak, 

8/ Maria Rzepnikowska, 

9/ Anna Stasiak, 

10/ Ryszard  Stoszek, 

11/ Krystyna Szymaniak. 

Postanowienie nr 254/33/2013. 

Brązową odznakę otrzymała: 

1/ Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos. 

W toku drugiej tury prac Komisja 
opracowała oraz zarekomendowała 
Krajowej Radzie 17 wniosków / 2 – 
do odznaki złotej, 11 do odznaki 
srebrnej, 4 do odznaki złotej/. 
Krajowa Rada w dniu 12 listopada 
2013 r. przyjęła postanowienie nr 
306/35/2013. Złotą odznakę otrzy-
mali: 
1/ Weronika Kośla, 

2/ Bogusław Reszka. 

Postanowienie nr 307/35/2013. 

Srebrną odznakę otrzymali: 

1/ Jadwiga Architekt, 

2/ Marianna Bednarek, 

3/Alicja Chlebowska-Kasza 

4/ Janusz Czyż, 

5/ Anna Galos-Bujnowicz, 

6/Halina Kaczmarek, 

7/ Teresa Marciniak, 

8/Teresa Mończyk-Jurczyk, 

9/Maria Pawlak, 

10/ Tadeusz Szustak, 

11/ Hieronim Wójcik. 

Postanowienie nr 308/35/2013. 

Brązową odznakę otrzymali: 

1/ Bogdan Grecki, 

2/ Małgorzata Wojtczak, 

3/ Małgorzata Wołosz. 

Uroczyste wręczenie odznak KIBR 
nastąpi podczas spotkania nowo-
rocznego z prezesem Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów Józefem 
Królem w dniu 10 stycznia 2014 
roku w hotelu Borowiecki ul. Ka-
sprzaka 7/9 o godz. 13:00. 
Uprzejmie prosimy Państwa o 
wskazywanie kolejnych kandydatur 
do przyznania medali i odznaczeń 
spośród członków samorządu lub 
osób szczególnie zasłużonych, prze-
kazując propozycję na adres mailo-
wy Biura: biuro@lodz.kibr.pl 
 

Medale i odznaczenia KRBR 
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Izabela Maciejewska  

Prezes  

Regionalnej Rady    

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek opublikowana 

została  w dniu 29 czerwca 2013 r. i  weszła w życie z dniem 20 lipca 2013 nakładając  na kraje członkowskie Unii 

Europejskiej obowiązek dostosowania przepisów krajowych do jej uregulowań najpóźniej do dnia 20 lipca 2015 roku. 

Oznacza to, że już wkrótce ( najprawdopodobniej od 1 stycznia 2016 roku ) sprawozdania finansowe podlegały będą 

wymogom zmienionej ustawy o rachunkowości. 

Kluczowe uregulowania Dyrektywy mające wpływ na przyszłość zawodu biegłego rewidenta to podwyższenie progów 

determinujących obowiązek badania sprawozdań finansowych. Badaniu nie będą podlegały sprawozdania finansowe 

spółek małych i micro.   Dyrektywa nie przewiduje również badania spółek, które stosują MSSF.  

Obowiązek badania sprawozdań finansowych  

spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych  

 

 

 

 Według  UoR 

 ( stan obecny)   

Według Dyrektywy 

średnie 

 Według Dyrektywy 

duże 

 

 Według Dyrektywy 

małe 

 

Suma bilansowa 

 

  2,5 mln  € 

 

 mniej niż  20 mln. € 

 

 powyżej  20 mln. € 

 

  mniej niż 4 mln € 

 ( max do 6mln €) 

Przychody netto z dzia-

łalności operacyjnej  

i finansowej  

  5 mln  € 

 

  mniej niż 40 mln. € 

 

 powyżej 40 mln. € 

 

  mniej niż 8 mln. € 

 

Zatrudnienie 

 

  50 osób 

 

  mniej niż 250 osób 

 

 Powyżej 250 osób  

 

  mniej niż 50 osób 

 

Spółki akcyjne niezależnie od 

wielkości 

obowiązek badania obowiązek badania brak obowiązku ba-

dania 

Jednostki sporządzające 

sprawozdania finansowe 

zgodnie z MSR 

niezależnie od 

wielkości 

obowiązek badania obowiązek badania brak obowiązku ba-

dania 

Sprawozdanie jednost-

kowe jednostki dominu-

jącej 

zawsze gdy prze-

kroczone są progi 

kwotowe 

brak obowiązku ba-

dania gdy badane jest 

sprawozdanie skon-

solidowane 

brak obowiązku ba-

dania gdy badane jest 

sprawozdanie skon-

solidowane 

brak obowiązku ba-

dania gdy badane jest 

sprawozdanie skon-

solidowane 

 

 

Implementacja Dyrektywy 34 – szansa czy zagrożenie dla przyszłości zawodu 
biegłego rewidenta ? 
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Takie zmiany w wymogach obligatoryjnego badania sprawozdań finansowych mogą mieć wpływ na zapotrzebowanie  

na usługi badania sprawozdań finansowych. Dodatkowym ograniczeniem możliwości wykonywania usług rewizji 

finansowej może być konieczność posiadania kompetencji w związku z nałożeniem na biegłego rewidenta obowiązku 

wyrażenia w opinii akapitu na temat przedstawienia w sprawozdaniu z działalności jednostek zainteresowania pu-

blicznego opisu głównych cech stosowanych przez jednostkę systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem 

w kontekście sprawozdawczości finansowej.  Oznacza to, że biegły rewident wydający opinię z badania sprawozdania 

finansowego jednostki zainteresowania publicznego powinien posiadać kompetencje w obszarze kontroli wewnętrz-

nej oraz zarządzania ryzykiem. 

W związku z podwyższeniem progów do badań obligatoryjnych sprawozdań finansowych, w celu zrekompensowania 

utraconych przychodów, biegli rewidenci w większym zakresie niż dotychczas zaczną zapewne wykonywać usługi 

poświadczające, przeglądy sprawozdań finansowych oraz usługi inne niż rewizja finansowa.  

Do czasu wejścia w życie znowelizowanej/dostosowanej do wymogów Dyrektywy 34, ustawy o rachunkowości po-

winniśmy zatem zarówno dostosować nasz warsztat pracy jak i budować wśród odbiorców usług wykonywanych 

przez biegłych rewidentów zapotrzebowanie na usługi inne niż usługi rewizji finansowej. Biorąc pod uwagę terminy 

określone w Dyrektywie 34 mamy na to czas do końca roku 2015.  

Kierując się starą chińską maksymą: 

„Gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni budują wiatraki” 

w imieniu Rady Oddziału oraz własnym zapraszam na szkolenia fakultatywne mające na celu wzbogacenie warsztatu 

pracy biegłego rewidenta oraz życzę Państwu wszelkiej pomyślności w przygotowaniach do nadchodzących zmian. 

 

 

 

 

 

Budowanie wizerunku biegłego rewidenta 


