
 

                 NEWSLETTER 
          Kwiecień 2014 

 

 

 

 

 

  

 

    
    
    
    
    
    

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 
Wszystkiego co najlepsze, 

wiosennych nastrojów, 
ciepłej, radosnej atmosfery, 

miłych spotkań z Najbliższymi 
oraz smacznego jajka 

i mokrego Lanego Poniedziałku 
 

życzą 
 

Rada Regionalnego Oddziału w Łodzi  
Oraz Pracownicy Biura Oddziału 

 

 

 Życzenia Wielkanocne 
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Izabela 

Maciejewska 
Prezes  

Regionalnej Rady  

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

 
Uwzględniając główne   problemy,  

z którymi borykają się biegli rewidenci 

oraz podmioty uprawnione do badania 

sprawozdań finansowych   w tym m.in. 

perspektywy dla  rynku usług biegłych 

rewidentów związane z implementacją 

do przepisów krajowych uregulowań 

dyrektyw unijnych, niskie ceny za usługi 

rewizji finansowej  na rynku łódzkim 

deprecjonujące zawód biegłego rewiden-

ta,  konieczność edukowania odbiorców 

naszych usług w zakresie możliwości 

świadczenia przez biegłych rewidentów  

usług innych niż usługi rewizji finanso-

wej, problemy z jakością dokumentacji 

roboczej z badań sprawozdań finanso-

wych wykazane w sprawozdaniu z wyko-

nania planów kontroli za rok 2012 KKN, 

Rada Regionalnego Oddziału KIBR  

w Łodzi uchwaliła  plan działania Oddzia-

łu na rok 2014. 

 

 

Kluczowe kierunki działania Regionalne-

go Oddziału na rok 2014 obejmować 

będą promowanie dobrej praktyki wybo-

ru firm audytorskich w sektorze prywat-

nym oraz publicznym, promowanie  

 

 

 

 

 

 

 

dobrej praktyki zasad kalkulowania cen 

za usługi rewizji finansowej, podnoszenie  

jakości usług rewizji finansowej, debata 

nad przyszłością zawodu biegłego rewi-

denta w Polsce w świetle zmian dyrek-

tyw unijnych. 

 

 

 

Działania Rady Regionalnego Oddziału 

KIBR w Łodzi w bieżącym roku to: 

 

SPOTKANIA ŚRODOWISKOWE: 

 

Oddział zorganizował w bieżącym roku 

Noworoczne spotkania środowiskowe: 

z Prezesem KIBR p. Józefem Królem , 

na którym wręczono odznaczenia 

członkom łódzkiego Oddziału  

/ 10.01.2014 r./, z przewodniczącym 

KKN p. Andrzejem Konopackim po-

święcone nieprawidłowościom stwier-

dzonym w czasie kontroli KKN 

/16.01.2014 r./. Przewidziane są rów-

nież spotkania z Przewodniczącą Sądu 

Dyscyplinarnego p. Aliną Barcikowską 

na temat charakteru wykroczeń będą-

cych przedmiotem postępowań SD 

/29.05.2014 r./, spotkania z Przewod-

niczącym KKN p. Andrzejem Konopac-

kim dla przedstawicieli podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych w sprawie zasad kontroli 

jakości /1.10.2014 r./ oraz Debata  

 

 

 

 

 

 

Środowiskowa poświęcona  tematowi 

wpływu zmian w dyrektywach unijnych  

na przyszłość zawodu biegłego rewi-

denta /15.10.2014 r./ 

 

ZMIANY LEGISLACYJNE: 

 

Rada Regionalnego Oddziału za po-

średnictwem Regionalnej Komisji  

ds. opiniowania aktów prawnych 

prowadzi działalność doradczo 

-konsultacyjną w zakresie opiniowa-

nia projektów regulacji dotyczących 

wykonywania zawodu biegłego re-

widenta (w tym : zmiany w statucie  

i ustawie o biegłych rewidentach, 

ustawie o rachunkowości). 

 

SZKOLENIA: 

⇒ nieodpłatne szkolenia dla biegłych 

rewidentów z zakresu Modułu IV 

Międzynarodowych Standardów 

Rewizji Finansowej,  

⇒ szkolenia obligatoryjne dla bie-

głych rewidentów,  

⇒ warsztaty poniedziałkowe, 

⇒ szkolenia w ramach Akademii  

Prawa Podatkowego Biegłego 

Rewidenta, 

⇒ szkolenia w ramach Akademii Rewi-

zji Finansowej Biegłego Rewidenta 

/prezentacje programów służących 

dokumentowaniu procesu badania 

sprawozdania finansowego/. 

⇒ Szkolenia z narzędzi informatycz-

nych  wspierających proces rewizji 

finansowej, 

Z życia Oddziału: 
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Szczegółowa lista zaplanowanych na 

2014 rok szkoleń dostępna jest na 

stronie internetowej Oddziału: 

www.lodz.kibr.pl/szkolenia otwarte 

2014 

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY: 

 

W bieżącym  roku powstał punkt konsul-

tacyjny dla biegłych rewidentów.  

W ramach indywidualnych konsultacji 

uzyskać można  informacje z zakresu 

prawidłowości sporządzania dokumenta-

cji rewizyjnej. Konsultantami są  wizyta-

torzy  KKN. Biegli rewidenci mogą zgła-

szać do Oddziału chęć uczestnictwa 

każdorazowo do godz. 13.00 w piątek. 

Konsultacje odbywają się w miarę po-

trzeb w poniedziałki od godz.9.00 

 

 

 

 

INTEGRACJA ŚRODOWISKA BIEGŁYCH 

REWIDENTÓW: 

 

W ramach działań mających na celu 

integrację środowiska biegłych rewi-

dentów, zorganizowano wyjazdy do 

teatrów w Warszawie. Dotychczas  

uczestniczyliśmy w przedstawieniach: 

„Kolacja dla głupca” w Teatrze 

Ateneum w Warszawie oraz „Słoneczni  

 

 

 

 

 

 

 

 

chłopcy” w Teatrze 6-Piętro w War-

szawie. 

W ramach działań integracyjnych pla-

nowane jest również spotkanie  

6 czerwca br., w leśniczówce w Grotni-

kach,  wycieczka po Łodzi i kolejne 

spektakle teatralne. 

 

MEDALE: 

 

Oddział w tym roku planuje przyznanie 

kolejnej puli medali i odznaczeń człon-

kom naszego samorządu. Prosimy  

o nadsyłanie kandydatur osób, które 

zdaniem Państwa powinny zostać 

uhonorowane. 

 
 
KLUB SENIORA: 

 

W tym roku powstała inicjatywa powo-

łania Regionalnego Klubu Seniora, który 

współpracując  z Fundacją Seniora będzie 

wspierać biegłych rewidentów i byłych 

biegłych rewidentów, którzy zaprzestali 

czynnej działalności zawodowej. 

 
 
KLUB PIECHURA: 

 

Nawiązaliśmy  współpracę z Oddziałem 

Łódzkiego PTTK – Klubem Turystów 

Górskich „Kosówka”. W ramach 

współpracy zainteresowani członkowie 

naszego Oddziału mogą zgłaszać się do 

uczestnictwa w licznie organizowanych 

imprezach turystyki pieszej, zarówno 

krajowych jak i zagranicznych .   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy wspólny wyjazd w Bieszczady  

odbędzie się w dniach 22-29 czerwca. 

Szczegóły  na stronie internetowej 

www.lodz.kibr.pl/klub piechura 

 

 

 

Kierując się mottem  

„Najlepszym sposobem przewidywa-

nia przyszłości jest jej tworzenie” 

zachęcam Państwa do włączenia się  

w prace komisji i klubów działających 

przy Regionalnym Oddziale w Łodzi  

 
 

Prezes Regionalnej Rady 

KIBR Oddział w Łodzi 

 

Izabela  

Maciejewska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia Oddziału: 
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Krzysztof Burnos 
członek KRBR 

członek Regionalnej 

Rady RO KIBR w Łodzi 

 

Szczegółowe informacje o działalności 

komisji można znaleźć na stronie 

http://kibr.org.pl/pl/komisja_MSP. Ko-

misja ds. rozwoju usług biegłego rewi-

denta w sektorze MŚP (dalej komisji 

RUBR MŚP)  utrzymuje swoją aktywność 

w obszarach istotnych dla małych i śred-

nich firm audytorskich.  

 

 

Pomoc dla mniejszych firm biegłych 

rewidentów. 

Podczas marcowego posiedzenia Krajo-

wej Rady Biegłych Rewidentów, w któ-

rym uczestniczyła delegacja Banku Świa-

towego zwróciłem uwagę, że poza szko-

leniami MSRF projekty realizowane 

 z grantu szwajcarskiego adresowane są 

instytucjom, które kontrolują biegłych 

rewidentów. Zbyt mało jest takich, które 

dostarczają faktyczną wartość dodaną 

biegłym rewidentom w codziennej prak-

tyce. A tylko takie projekty mogłyby  

w sposób realny podnieść jakość badań. 

Wzmacnianie instytucji kontrolnych jest 

złym kierunkiem działań. Jako przewod- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niczący komisji RUBR MŚP przekazałem 

przedstawicielom banku listę projektów,  

które w sposób rzeczywisty pomogą 

mniejszym firmom biegłych rewidentów.  

Wśród wskazanych projektów znajduje 

się opracowanie wzorcowej dokumenta-

cji do badania zgodnego z MSRF oraz 

utworzenie w biurze KIBR działu pomocy 

dla biegłych rewidentów z zakresu sto-

sowania tych standardów. Bank Świato-

wy poinformował KRBR, że norweskie 

oprogramowanie do badania zgodnego  

z MSRF zostanie wdrożone na polskich 

uczelniach jako narzędzie do nauki audy-

tu. Odsunięcie KIBR od projektu jest 

konsekwencją braku zgody KRBR na 

współudział we wdrażaniu tego opro-

gramowania poprzez KIBR. W tych oko-

licznościach dobrym rozwiązaniem bę-

dzie opracowanie wzorcowej dokumen-

tacji w tradycyjnej formie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie zapominajmy o mniejszych firmach 

W marcu spotkali się Prezes KRBR oraz 

przedstawiciele komisji ds. standaryzacji  

usług biegłego rewidenta z Komisją 

Nadzoru Audytowego. Spotkanie miało 

charakter techniczny i dotyczyło przygo-

towania MSRF do wdrożenia w Polsce.  

Podczas spotkania jako przewodniczący 

komisji RUBR MŚP podkreślałem ko-

nieczność zapewnienia biegłym rewiden-

tom szkoleń praktycznych z zakresu 

MSRF, za które w sposób pośredni od-

powiedzialna jest również KNA, jako 

organ odpowiedzialny za jakość badań 

sprawozdań finansowych w Polsce. 

Zwróciłem jednocześnie uwagę, że nie 

jest właściwe podejmowanie decyzji 

regulacyjnych z pominięciem perspekty-

wy mniejszych i średnich firm audytor-

skich oraz bardziej zakładanie, że biegli  

w nich pracujący są gorzej przygotowani 

do stosowania standardów międzynaro-

dowych. 

 

Nowe zasady wykonywania badań 

W kwietniu 2014 roku Parlament Euro-

pejski przyjął zmiany do dyrektywy 43 

oraz rozporządzenie dotyczące badań 

sprawozdań finansowych jednostek  

Komisja ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP 
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zainteresowania publicznego (JZP). Kra-

jowa Rada Biegłych Rewidentów powoła-

ła 5 osobowy zespół ds. wdrożenia dy-

rektywy i rozporządzenia oraz kontaktów 

z MF. Nowe przepisy unijne są wyzwa-

niem dla administracji rządowej oraz 

polskiego ustawodawcy z uwagi na wąt-

pliwości regulacyjne oraz zakres możli-

wych do zastosowania opcji regulacyj- 

nych w poszczególnych krajach człon-

kowskich. Nowe przepisy jasno stanowią, 

że dotyczą wyłącznie badań sprawozdań 

finansowych jednostkowych rocznych 

oraz skonsolidowanych. W przypadku 

firm badających JZP określono listę usług,  

których firma nie może świadczyć bada-

nej przez niego jednostce zainteresowa-

nia publicznego. Badania mają być prze-

prowadzane zgodnie z międzynarodo-

wymi standardami przyjętymi przez 

Komisję Europejską. Biegły rewident 

badający JZP będzie musiał sporządzić 

dodatkowe sprawozdanie dla rady nad- 

 

 

 

 

 

 

 

zorczej oraz komitetu audytu. Wprowa-

dzono ograniczenia udziału wynagrodze-

nia za badanie JZP w łącznych przycho-

dach firmy audytorskiej. Podstawowy 

okres rotacji dla firmy audytorskiej bada-

jącej JZP wynosi 10 lat ale może zostać 

przedłużony w szczególnych okoliczno-

ściach do ponad 20 lat. Kontrole jakości 

badań JZP przeprowadzać mają inspekto- 

rzy. W przypadku pozostałych badań 

system kontroli jakości może opierać się  

na funkcjonującym modelu kontroli 

opartym na wizytatorach/kontrolerach.  

Przepisy wymagają od regulatorów kra-

jowych zapewnienia proporcjonalnych 

przepisów dla mniejszych firm audytor-

skich oraz badań MŚP. Jest to sukces  

działań przedstawicieli mniejszych  

i średnich firm audytorskich, w tym firm 

polskich na arenie międzynarodowej.  

Zdecydowana większość przepisów 

powinna zostać wdrożona w ciągu nad-

chodzących dwóch lat. Więcej o nowych 

regulacjach dowiecie się na spotkaniu,  

 

 

 

 

 

 

które zaplanowane jest w Łodzi w paź-

dzierniku tego roku. 

 

 

 

 

Chcesz wiedzieć więcej 

W celu uzyskania dodatkowych informa-

cji dotyczących prac komisji RUBR MŚP, 

komisji ds. standaryzacji usług biegłego 

rewidenta lub zespołu ds. wdrożenia 

dyrektywy i rozporządzenia proszę 

o kontakt pod adres  

krzysztof.burnos@kibr.org.pl. 

 

Członek Regionalnej Rady 
KIBR Oddział w Łodzi 

 

Krzysztof 

Burnos 

 

Komisja ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP 

 


