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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących 

minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. 
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć 
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. 

 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 

życzą 

Rada oraz Pracownicy Oddziału 

 

 

 
 

 

Życzenia Świąteczne 
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Izabela 
Maciejewska 

 Prezes Regionalnej 
Rady RO KIBR w Łodzi  

                Członek Komisji Szko- 
                  leniowej przy  KRBR 

 
 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 
 
Rok 2012 obfitował w naszym Oddziale 
w działania i wydarzenia związane z 
realizacją zadań statutowych   w takich 
obszarach jak:  
 obchody XX Lecia samorządu zawo-

dowego KIBR  ( uroczyste obchody 

w Oddziale w czerwcu 2012, meda-
le za zasługi w rozwoju samorządu 
zawodowego), 

 działalność doradczo-konsultacyjna 
w zakresie opiniowania projektów 
regulacji dotyczących wykonywania 
zawodu biegłego rewidenta, 

 działalność promująca zawód bie-
głego rewidenta  ( organizacja  
i udział w Konferencjach ), 

 spotkania środowiskowe biegłych 
rewidentów ,  

 szkolenia obligatoryjne,  
 inne szkolenia   ( w tym warsztaty 

poniedziałkowe, Akademia Biegłego 
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  
podsumowując Rok 2012 należą: 

 
KONFERENCJE, w których organizacji 

uczestniczył Oddział: 
  „ Lean Accounting”- Konferencja 

organizowana przez Uniwersytet 
Łódzki,   

 „Sigma Maraton” – Konferencja  
Studenckiego Koła Naukowego 
Sigma , 

 „Audyt w Miastach ” – Konferencja 
Unii Metropolii Polskich, 

 „Efektywne zarządzanie przedsię-
biorstwem w warunkach spowol-
nienia gospodarczego” – Konferen-
cja skierowana do przedstawicieli 
biznesu. 

 

SZKOLENIA: 
 Przeprowadzenie cyklu nieodpłat-

nych szkoleń dla biegłych rewiden-
tów z Międzynarodowych Standar-
dów Rewizji Finansowej,  

 Przeprowadzenie szkoleń obligato-
ryjnych  dla biegłych rewidentów,  

 Warsztaty poniedziałkowe, 
 Szkolenia w ramach Akademii  

Prawa Gospodarczego Biegłego 
Rewidenta, 

 Szkolenia w ramach Akademii  
Informatycznej Biegłego Rewidenta,  

 Szkolenia w ramach Akademii Rewi-
zji Finansowej Biegłego Rewidenta  
( prezentacje programów służących 
dokumentowaniu procesu badania 
sprawozdania finansowego ). 

 
SPOTKANIA ŚRODOWISKOWE: 

  2 Spotkania z sędzią Arkadiuszem 
Opalą z Zielonej Góry poświęcone 
tematyce „ Przekształcenie jedno-
osobowej działalności gospodarczej 
w spółkę z o.o. ” oraz „ Odpowie-
dzialność biegłego rewidenta ” 

 

INTEGRACJA ŚRODOWISKA BIEGŁYCH 
REWIDENTÓW: 

 BAL Biegłego Rewidenta, 
 Kasyno - Spotkanie integracyjne 

biegłych rewidentów z łódzkiego 
oddziału KIBR. 

 
 

INTEGRACJA Z INNYMI ORGANIZA-
CJAMI: 

 udział w pracach Łódzkiego Poro-
zumienia Samorządów Zawodo-
wych Zawodów Zaufania Publiczne-
go, 

 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 . 

 
Mam nadzieję, że przy Państwa udziale 
rok 2013 będzie rokiem, w którym nasz 
Oddział skoncentruje się na zadaniach 
związanych z  rozwojem rynku usług dla 
biegłych rewidentów m.in. poprzez 
budowanie wizerunku biegłego rewi-
denta  jako profesjonalnego doradcy 
biznesowego , zgłaszaniem  propozycji 
zmian  legislacyjnych  w odniesieniu do 
regulacji prawnych dotyczących wyko-
nywanego przez nas zawodu, doskona-
leniem warsztatu pracy biegłego rewi-
denta w sposób  wpływający na po-
prawę jakości wykonywanych przez nas 
usług .  

W nadchodzącym Roku 2013 liczę na 
Państwa  aktywny udział i zaangażo-
wanie w prace Oddziału .  
 
W przypadku jakichkolwiek inicjatyw / 
uwag , które chcecie Państwo zgłosić  
w odniesieniu do działalności naszego 
Oddziału zachęcam do kontaktu         
  e-mailowego    
iza.maciejewska@lodz.kibr.pl. 

 

Wszystkiego Dobrego w nadchodzą-
cym Roku 2013. 

 

 

Podsumowanie działalności RO KIBR w Łodzi za rok 2012 
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Krzysztof Burnos 
członek KRBR 

członek Regionalnej 
Rady RO KIBR w Łodzi 

 
Bieżące informacje o podejmowanych 
przez komisję działaniach można zna-
leźć na stronie 
http://kibr.org.pl/pl/komisja_MSP . 

W dniu 6 listopada 2012r. z inicjatywy 
Komisji odbyło się seminarium pt. 
„Standaryzacja przeglądu i sporządza-
nia sprawozdań finansowych” – roz-
szerzona oferta dla sektora MŚP. Wy-
soka frekwencja (ok.250 osób) po-
twierdziła zainteresowanie biegłych 
rewidentów nowymi obszarami dzia-
łań. Seminarium poświęcono promo-
waniu wiedzy o usługach przeglądu i 
kompilacji sprawozdań finansowych. 
Jednym z prelegentów był Phil      
Cowperthwaite, przewodniczący grupy 
roboczej IFAC, która opracowała nowe 
wersje wspomnianych standardów. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się 

dr. Zdzisław Fedak oraz przedstawicie-
le Ministerstwa Finansów. Moderato-
rem konferencji był Krzysztof Burnos.  

Na ostatnim posiedzeniu KRBR w dniu 
3 grudnia 2012r. przewodniczący Ko-
misji podsumował działania podjęte 
dotychczas przez komisję oraz przed-
stawił plany na 2013r. W przyszłym 
roku Komisja zamierza kontynuować 
inicjatywy dotyczące:  

(1) promowania wiedzy o skalowalno-
ści MSRF oraz MSKJ 1,  

(2) rozszerzania wiedzy o przeglądach i 
kompilacji sprawozdań finansowych 
wśród regulatorów, sektora MŚP, 
banków oraz biegłych rewidentów etc. 

(3) konsultacji projektów zmian dyrek-
tywy 2006/43/WE, nowego rozporzą-

dzenia KE w sprawie badań sprawoz-
dań finansowych oraz domagania się 
proporcjonalnych do rozmiarów firm 
audytorskich regulacji, 

(4) prac związanych z możliwością 
wdrożenia – z wykorzystaniem środ-
ków Banku Światowego – norweskiego 
oprogramowania do badań sprawoz-
dań finansowych zgodnie z MSRF.  

Dotychczasowe działania związane z 
poszukiwanym rozwiązaniem informa-
tycznym obejmują przeprowadzenie 
ankiety wśród mniejszych firm audy-
torskich, rozmowy z przedstawicielami 
Ministerstwa Finansów oraz Banku 
Światowego a także wstępne negocja-
cje z Norweskim Instytutem Biegłych 
Rewidentów. Podsumowanie prac 
zostało przedstawione KRBR. Od jej 
decyzji zależeć będzie kontynuacja 
projektu Komisji. 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Burnos 
członek KRBR 

członek Regionalnej 
Rady RO KIBR w Łodzi 

 
Komisja opracowała projekt przyjęcia 
Międzynarodowych Standardów Rewi-
zji Finansowej. Projekt przewiduje 
wprowadzenie trzydziestu sześciu 
Krajowych Standardów Rewizji Finan-

sowej, których treść będzie zgodna z 
odpowiednim MSRF. Przyjęciu tych 
standardów towarzyszyć będzie co 
najmniej półtoraroczny okres przej-
ściowy, w którym będzie można sto-
sować stare i nowe standardy.  Krajo-
wa Rada Biegłych Rewidentów zaak-
ceptowała prace Komisji zmierzające 
do przygotowania do wdrożenia Mię-
dzynarodowych Standardów Usług 
Przeglądu (MSUP 2400, MSUP 2410) 

oraz standardów regulujących usługi 
inne niż badanie i przeglądy, w tym 
usługi pokrewne (MSUPo 4400, MSU-
Po 4410). 
 
W celu uzyskania dodatkowych infor-
macji dotyczących prac obu komisji 
prosimy o kontakt pod adres       
krzysztof.burnos@kibr.org.pl. 

 

 

Komisja ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP 

Komisja ds. standaryzacji usług biegłego rewidenta 
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Stanisław Mierzejewski 
Członek Regionalnej Rady 

KIBR w Łodzi 
Członek Kapituły Odznaczeń KIBR   

w Warszawie 
 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów – 

realizując postanowienia VII Krajowego 

Zjazdu Biegłych Rewidentów – powoła-

ła w lipcu 2012r. 9 osobową Kapitułę 

Odznaczeń KIBR. W skład Kapituły 

weszły min. 2 osoby z Regionalnego 

Oddziału w Łodzi: prof. nadzw. dr hab. 

Irena Sobańska i mgr Stanisław Mierze-

jewski. 

Stanisław Mierzejewski, biorący udział 

w dwu dotychczasowych posiedze-

niach KAPITUŁY zwrócił uwagę Kapitu-

ły, że sprawa wniosków ze strony RO 

dotyczących medali KIBR za szczególne 

osiągnięcia na polu rewizji finansowej 

lub rachunkowości – nie została wy-

czerpująco przygotowana. Dotyczy to  

 

również wniosków Regionalnych Od-

działów (w ilości przeszło 160), które w 

części nie zawierały właściwego uza-

sadnienia dla przyznania medalu KIBR, 

albo obarczone były usterkami formal-

nymi. Szczególnie przykry był brak we 

wnioskach personalnych kandydatury 

Jerzego Sablika (pośmiertnie) – bez-

wątpliwego architekta samorządu 

zawodowego biegłych rewidentów 

oraz kandydatury Franciszka Wali – 

współtwórcy naszego samorządu za-

wodowego. 

Należy odnotować, że wśród 50 wnio-

sków Kapituły rekomendujących Kra-

jowej Radzie przyznanie medalu (spo-

śród ww. 160 wniosków) – Kapituła 

jednogłośnie uwzględniła w formie 

uchwały z 27.08.2012r. Kapituła jed-

nogłośnie uwzględniła w formie 

uchwały z 27.08.2012r. wnioski zgło-

szone na piśmie przez Regionalną Radę 

Biegłych Rewidentów oraz Komisję 

Rewizyjną Regionalnego Oddziału w 

Łodzi Krajowej Izby Biegłych Rewiden-

tów w dniu 6 sierpnia 2012 r. 

Spośród łódzkich biegłych rewidentów 

medale otrzymali: 

1) prof. zw. dr hab.  Alicja Jaruga 

(pośmiertnie), 

2) mgr Zygmunt Młynarczyk, 

3) mgr Maria Rzepnikowska. 

Odnotować należy, że w roku 2013 

uruchomiona będzie przez KRBR druga 

tura 50 medali, z możliwością 

uwzględnienia pozostałych wniosków. 

Z Łodzi Rada Regionalnego Oddziału 

zgłosiła bowiem 10 wniosków, obej-

mujących najbardziej zasłużonych 

działaczy samorządu biegłych rewiden-

tów. 

 

Działania w 2012roku Kapituły Odznaczeń KIBR 
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MAŁGORZATA WOŁOSZ  
Przewodnicząca Komisji K-O 

 
Komisja ds. Kulturalno- Oświatowych 
powstała we wrześniu 2011 roku na 
mocy postanowienia podjętego przez 
Radę Regionalnego Oddziału  KIBR.  
 
Zadaniem Komisji jest określenie i 
organizowanie imprez dla łódzkiego 
środowiska biegłych rewidentów, 
które mają na celu: 
 integrację środowiska biegłych, 
 integrację środowiska biegłych z 

innymi zawodami z którymi biegli 
współpracują (min. doradcami po-
datkowymi, prawnikami, księgo-
wymi itp.). 

 
W toku dotychczasowego działania 
Komisja zrealizowała następujące 
imprezy integracyjne:  
 
1. Spotkanie na Polu Golfowym 
w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej – 16 
września 2011 roku. 

 
Spotkanie było połączone z nauką gry 
w golfa, organizacją zawodów sporto-
wych z licznymi nagrodami oraz 
wspólnym grillem. Impreza spotkała 
się z dużym zainteresowaniem środo-
wiska biegłych. Wzięło w niej udział  48 
osób. Spotkanie zostało uwiecznione 
profesjonalnym reportażem zdjęcio-
wym. 
 
2. Bal Karnawałowy Biegłego 
Rewidenta – 14  stycznia 2012 roku.  
 

Bal odbył się w Centrum Konferencyj-
no-Bankietowym Rubin w Łodzi przy   
ul Lodowej. W Balu wzięło udział 107 
osób. Goście bardzo dobrze się bawili. 
Zespół muzyczny grał doskonale, je-
dzenie smakowało, a imprezę uatrak-
cyjniły występy artystów. Bal uświetni-
ło przybycie wielu znamienitych gości 
m. in. z Urzędu Miasta Łodzi, Uniwer-
sytetu Łódzkiego,  Izby Radców Praw-
nych. Gościła również przedstawicielka 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
Pani Maria Rzepnikowska. Bardzo 
dobre opinie uczestników zachęciły 
Komisję  do starań przy organizacji 
balu cyklicznie co rok, z założeniem, że 
odbędzie się zawsze w drugą sobotę 
stycznia.  
 
3. Impreza pod nazwą Zabawa 
w Kasyno – 28 września 2012 roku. 

 
Impreza odbyła się w Restauracji „U 
Fabrykanta” w Łodzi. Wzięło w niej 
udział 51 osób. Podczas spotkania 
połączonego z posiłkiem można było 
poznać tajniki gry w black jacka, poke-
ra i ruletkę. Naukę gry prowadzili bar-
dzo przystępnie zawodowi krupierzy. 
Niektórzy z uczestników  złapali bakcy-
la hazardu i wprost nie można było ich 
oderwać od gry. Dodatkowo organiza-
tor poprowadził konkurs „o samo-
chód”, który wygrała jedna z naszych 
Koleżanek.    
 
Aktualnie Komisja zakończyła  przygo-
towania do II Balu Biegłego Rewiden-
ta, który odbędzie się 12 stycznia 2013 
roku.  
 
Bal odbędzie się w Pubie Buddha w 
Łodzi przy ul. Tymienieckiego. Gwaran-
tujemy doskonałe jedzenie, z którego 
słynie restauracja. Oprawę muzyczną 
zapewni  znany już z ubiegłego roku 
wspaniały zespół muzyczny Fraction. 
Przewidziane są  dodatkowe atrakcje. 

 
Zapraszamy do wspólnej zabawy osoby 
spośród szerokiego grona biegłych 
rewidentów, księgowych, doradców 
podatkowych i prawników oraz osób 
nie związanych z tymi zawodami. 
 
Zaraz po zakończeniu prac związanych 
z organizacją Balu, Komisja zajmie się 
przygotowaniem integracyjnej imprezy 
plenerowej która według planu ma się 
odbyć w czerwcu 2013 roku. 
 
Poza imprezami opisanymi powyżej 
Komisja rozważa następujące dodat-
kowe imprezy: 
 Zwiedzanie Łodzi z przewodnikiem, 
 Wycieczka piesza  Nordic Walking, 
 Zabawa Paint Ball. 

 
 
Komisja czyni ogromne starania w celu 
pozyskania sponsorów do organizowa-
nych przez siebie imprez. Dzięki temu 
możliwe jest choćby częściowe  obni-
żenie kosztów uczestnictwa.  
 
Członkowie Komisji zamierzają konty-
nuować oraz  intensyfikować działania 
mające na celu integrację biegłych 
rewidentów i zwracają się z prośbą  do 
środowiska biegłych o udział w organi-
zowanych przez Oddział spotkaniach. 
 
Prosimy również o zgłaszanie na adres 
biura oddziału własnych inicjatyw i 
pomysłów organizacji takich imprez. 
 
Skład Komisji: 
Małgorzata Wołosz- Przewodnicząca 
Hanna Szeląg- Sekretarz 
Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos- Członek 
Krystyna Kubicka- Członek 
Piotr Bujnowicz- Członek 
 

 

Komisja ds. Kulturalno- Oświatowych 
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Agnieszka  
Kryśkiewicz- Burnos, 

Członek komisji ds. etyki przy KRBR 
 
W sierpniu 2012r. Rada Międzynaro-
dowych Standardów Etycznych dla 
Księgowych IESBA opublikowała pro-
pozycje modyfikacji zasad postępowa-
nia zawodowego księgowego wobec 
przypadków ujawnienia podejrzenia 
oszustwa (ang. fraud) lub innych dzia-
łań niezgodnych z prawem (ang. illegal 
act). Zmiany, jeżeli zostaną przyjęte 
przez IESBA, wpłyną na rozszerzenie 
odpowiedzialności biegłych rewiden-
tów za wykrywanie oszustw. Wprowa-
dzą wymóg uzyskania przez biegłego 
wystarczającej pewności czy podejrze-

nie oszustwa jest uzasadnione. Pod-
kreślić należy, że nowe przepisy IESBA 
regulować mają zachowanie wszyst-
kich biegłych rewidentów zarówno 
tych, którzy wykonują zawód audytora 
jak i tych zatrudnionych w przedsię-
biorstwach na stanowisku głównego 
księgowego, dyrektora finansowego 
oraz innych instytucjach. Proces pu-
blicznej konsultacji zakończył się 15 
grudnia 2012r. O rezultatach będziemy 
informować w kolejnych biuletynach. 
 
Komisja KRBR ds. etyki opracowała 
wytyczne w sprawie zasad kalkulacji 
cen za badanie sprawozdań finanso-
wych, które przedstawiła Krajowej 
Radzie Biegłych Rewidentów. Decyzją 
większości głosów KRBR nie przyjęła 

ich jako obowiązującego standardu 
postępowania. Wyraziła jednak opinię, 
że tego typu wskazówki powinny być 
promowane wśród biegłych rewiden-
tów jako dobra praktyka. W 2013r. 
oddział regionalny w Łodzi planuje 
spotkanie środowiskowe poświęcone 
tej problematyce.  

 

 

 

 

 

Małgorzata Wojtczak 
członek komisji szkoleniowej przy 

Regionalnym Oddziale KIBR w Łodzi 

Obowiązkowe badanie sprawozdań 
finansowych jednostek samorządu 
terytorialnego, których liczba miesz-
kańców na dzień 31 grudnia roku w 
roku poprzedzającym rok który podle-
ga badaniu przekroczyła  150 tysięcy  
mieszkańców, wprowadzone po raz 
pierwszy za rok 2010, wywołało ko-
nieczność pogłębienia wiedzy w zakre-
sie rachunkowości oraz rewizji jedno-
stek sektora finansów publicznych.  

Doskonalenie biegłych rewidentów w 
zakresie „Badania jednostek sektora 
finansów publicznych” przeprowadzo-
ne w 2012 r. cieszyło się zaintereso-
waniem wielu biegłych rewidentów.  
Szkolenie pokazało wielu biegłym 

rewidentom nowe perspektywy roz-
woju zawodowego.   Zwrócono uwagę 
na rozszerzenia usług  biegłego rewi-
denta dla sektora finansów publicz-
nych, w szczególności na usługi audytu 
zewnętrznego oraz usługi doradcze w 
zakresie doskonalenia systemów ra-
chunkowości oraz optymalizacji proce-
sów wydatkowania środków publicz-
nych. Poruszane były problemy zwią-
zane z rewizją sprawozdań finanso-
wych jednostek samorządu terytorial-
nego m.in. dotyczące złożoności orga-
nizacyjnej, celu badania sprawozdania 
finansowego, ryzyka badania oraz 
wyboru biegłego rewidenta.  Ciekawe 
dyskusje dotyczyły również zakresu 
analizy ekonomicznej  oraz prezentacji 
sytuacji ekonomicznej jednostki samo-
rządu terytorialnego w raporcie  bie-
głego rewidenta.  Zwrócono również 
uwagę na problemy z zakresu rachun-

kowości dotyczące ujawniania 
i wyceny majątku trwałego jednostek 
samorządu terytorialnego a także 
zobowiązań finansowych wynikających 
z emisji obligacji komunalnych.  

Wielu biegłych rewidentów wyrażało 
oczekiwanie dalszego doskonalenia i 
specjalizacji z zakresu tematyki ra-
chunkowości budżetowej oraz rewizji 
finansowej  jednostek sektora finan-
sów publicznych.  

 
 

Komisja ds. etyki 

Specjalizacja w zawodzie biegłego rewidenta 
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Sylwia Czechowicz 
członek komisji szkoleniowej przy 

Regionalnym Oddziale KIBR w Łodzi 

Outsourcing, czyli wydzielanie i prze-

noszenie na zewnątrz firmy procesów 

finansowo-księgowych oraz innych 

funkcji wspierających biznes, to zjawi-

sko obserwowane w Polsce i na świe-

cie od wielu lat i wciąż przybierające 

na sile. Zyskuje ono na popularności 

szczególnie w czasach kryzysu, gdyż 

jest dla przedsiębiorstw sposobem na 

obniżenie i optymalizację kosztów 

działalności. Czy przekazanie ksiąg do 

biura rachunkowego to już prawdziwy 

outsourcing procesów biznesowych 

(Business Process Oursourcing -  BPO)? 

Fakt, że mamy do czynienia z wydzie-

leniem i przekazaniem procesu księ-

gowego na zewnątrz powoduje, że 

możemy mówić o outsourcingu, jed-

nak w węższym tego słowa znaczeniu, 

m.in. z następujących względów:  

 Nie mówimy tu o transfor-

macji procesów – biuro rachunkowe 

zobowiązuje się głównie do prowadze-

nia ksiąg rachunkowych – nie chodzi o 

harmonizację, standaryzację, optyma-

lizację, czy automatyzację procesów, 

prowadzącą do znacznego zwiększenie 

efektywności i wydajności, jak to ma 

miejsce w BPO. 

 Prowadzenie ksiąg przechodzi 

zazwyczaj w całości  do biura rachun-

kowego, podczas gdy w projekcie BPO 

część procesów finansowo-księgowych 

przekazywana jest na zewnątrz, a część 

pozostaje w jednostkach klienta. Waż-

ny jest wówczas jasny podział odpo-

wiedzialności, obowiązków, integral-

ność i ciągłość procesu oraz zapewnie-

nie właściwej kontroli wewnętrznej 

nad całością procesu. 

 Nie mamy do czynienia 

z centralizacją procesów – prowadze-

nie ksiąg rachunkowych przenoszone 

jest zazwyczaj z jednej lokalizacji klien-

ta do jednego biura. W projekcie BPO 

dochodzi do centralizacji procesów       

- z kilkudziesięciu albo i więcej jedno-

stek powiązanych zlokalizowanych w 

wielu miastach, krajach księgowość 

przenoszona jest do jednego, czy 

dwóch centrów BPO. Przeprowadzając 

audyt w firmie outsourcingowej mamy 

zagregowaną populację (wie-

le jednostek w jednym miejscu), co 

wpływa m.in. na rodzaje ryzyk, dobór 

próby do badania, ustalenie poziomu 

istotności, procedury i techniki audytu, 

miejsce i czas przeprowadzania audy-

tu, etc.   

Centralizacja procesów wymaga szcze-

gólnego zabezpieczenia systemów 

informatycznych i danych klienta - 

czyli odpowiedniej kontroli wewnętrz-

nej nad środowiskiem informatycz-

nym. Niezmiernie ważny jest tzw. 

Business Continuity Plan (BCP), czyli 

zapewnienie kontynuacji i ciągłości 

działania w przypadku istotnych zmian, 

czy nieprzewidzianych zdarzeń, jak 

również  Disaster Recovery Plan 

(DRP), czyli plan awaryjny na okolicz-

ność katastrofy – na przykład rezer-

wowa lokalizacja z pełną infrastruktu-

rą. 

Powyższe kwestie mogą mieć oczywi-

ście zastosowanie w przypadku prze-

kazania ksiąg do biura rachunkowego, 

jednak w znacznie mniejszym stopniu 

niż w dużej firmie outsourcingowej.  

Badając sprawozdanie finansowe 

sporządzone na podstawie ksiąg pro-

wadzonych w biurze rachunkowym 

warto zwrócić uwagę na następujące 

kwestie: 

 Jak długo księgi prowadzone 

są w danym biurze, czy zostały prze-

niesione z innego biura, czy bezpo-

średnio z jednostki klienta. Ważna jest 

również prawidłowość ustalenia bilan-

su zamknięcia z bilansem otwarcia na 

moment przeniesienia ksiąg. 

 Kwalifikacje i kompetencje 

personelu prowadzącego księgi, struk-

tura zastępstw na okoliczność dłuższej 

nieobecności pracowników, etc. 

  

Badanie sprawozdania finansowego w biurze rachunkowym 
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 Doświadczenie biura w pro-

wadzeniu pełnych ksiąg handlowych i 

sporządzaniu sprawozdań finanso-

wych. 

 Zabezpieczenie systemów 

informatycznych i danych klienta. 

Integralność systemu informatycznego 

używanego przez biuro z systemem 

klienta. W biurze rachunkowym księgi 

prowadzone są bardzo często przy 

pomocy innego oprogramowania, 

podczas gdy w jednostce klienta nadal 

pozostają moduły sprzedażowe, czy 

magazynowe używane wcześniej. W 

przypadku używania tego samego 

pakietu programów pewne operacje 

gospodarcze (sprzedaż, koszt własny, 

ruchy magazynowe, etc.) księgowane 

są automatycznie, na podstawie usta-

lonych szablonów księgowych. Należy 

zwrócić uwagę na kompletność i pra-

widłowość tych księgowań w sytuacji, 

kiedy automatyczne księgowania nie 

działają, a część operacji księgowana 

jest ręcznie lub transferowana pomię-

dzy różnymi systemami. 

 Ewentualne zmiany zasad 

rachunkowości, planu kont, ewidencji 

transakcji  wprowadzone przez biuro 

rachunkowe - pod kątem, czy 

uwzględnione zostały w Polityce Ra-

chunkowości, uzgodnione z klientem i 

czy  zapewniona została porównywal-

ność danych.  

S

egregation of duties (SoD), czyli od-

powiedni rozdział obowiązków - należy 

upewnić się, czy osoby prowadzące 

księgi nie mają zbyt szeroki uprawnień, 

tzn. nie wykonują zadań, będących ze 

sobą w konflikcie          (np. tworzenie 

konta dostawcy, księgowanie faktury 

oraz wykonywanie płatności). Zbyt 

szeroki zakres uprawnień może pro-

wadzić do nadużyć. 

Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, 

zapewnienie dodatkowej weryfikacji 

ksiąg, deklaracji podatkowych 

oraz sprawozdań finansowych (zasada 

czterech oczu). 

Zasady autoryzacji i zatwierdzania 

dokumentów księgowych  (potwier-

dzenie wykonania usługi, czy dostar-

czenia towaru, zatwierdzenie do płat-

ności). Ważnymi dokumentami są tu 

karta wzoru podpisów oraz matryca 

autoryzacyjna (kto i do jakiej kwoty 

może zatwierdzać transakcje gospo-

darcze 
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Anna Mierzejewska, 

Biegły rewident z RO KIBR w Łodzi 
 

W dniu 7 grudnia 2012 roku w Auli Wy-

działu Zarządzania Uniwersytetu Łódz-

kiego odbyła się konferencja zorganizo-

wana przez KIBR Regionalny Oddział w 

Łodzi oraz Uniwersytet Łódzki pt. “Efek-

tywne zarządzanie przedsiębiorstwem 

w warunkach spowolnienia gospo-

darczego”. Spotkanie to wpisało się w 

cykl konferencji dla biznesu, organizo-

wanych w regionalnych oddziałach w 

całej Polsce pod przewodnim hasłem 

„Biegły rewident – bezpieczeństwo i 

zaufanie”. Było to pierwsze tak duże 

wydarzenie samorządowe organizowane 

przez Regionalny Oddział z myślą o na-

szych klientach. Patronat nad konferen-

cją obiął Marszałek Województwa Łódz-

kiego Witold Stępień oraz Prezydent 

Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Partne-

rami i sponsorami konferencji byli odpo-

wiednio ACCA, Deloitte oraz SKwP. 

 

Ponad 100-osobową grupę  uczestników 

konferencji, wśród których znaleźli się 

m.in. przedstawiciele biznesu, środowi-

ska naukowego, organizacji i stowarzy-

szeń oraz biegli rewidenci powitała Iza-

bela Maciejewska biegły rewident, pre-

zes RO KIBR w Łodzi.  

 

Do Łodzi przyjechało 16 referentów nie 

tylko z Łodzi ale również z Warszawy. 

Referaty dotyczyły bardzo szerokiej 

problematyki, począwszy od efektywne-

go zarządzania wg metody Lean przed-

stawione przez prof. nadzw. dr hab. 

Irenę Sobańską poprzez opis CFO w roku 

2030 dokonany przez Magdalenę Her-

mandez dyrektor zarządzająca ACCA 

Polska. Działania Unii Europejskiej w 

zakresie ograniczenia obciążeń admini-

stracyjnych przybliżył prof. nadzw. dr 

hab. Radosław Ignatowski natomiast 

Jakub Bojanowski partner Deloitte 

przedstawił raport dotyczący współcze-

snej rady nadzorczej. W kolejnej sesji 

Bożena Wilk, biegły rewident, prezes 

O/O SKwP w Łodzi zaprezentowała 

aspekty związane z wykwalifikowaną i 

etyczną kadra księgowych jako warun-

kiem skutecznego zarządzania.     Dr 

Daniel Stos wskazywał na znaczenie 

monitoringu ryzyka bankructwa w wa-

runkach spowolnienia gospodarczego 

natomiast Anna Mierzejewska, biegły 

rewident, dyrektor       ds. audytu U-FIN 

Sp. z o .o. przedstawiła outsourcing jako 

sposób na efektywne zarządzanie. Arka-

diusz Szeląg, biegły rewident,     z-ca 

prezesa O/O SKwP w Łodzi opisał aspekty 

związane z optymalizacją podatkową, 

natomiast Łukasz Rybowski, biegły rewi-

dent, dyrektor finansowy Stone Master 

S.A. wskazał jakie są oczekiwania  wobec 

biegłego rewidenta przeprowadzającego 

audyt ze strony dyrektora finansowego. 

Dodatkowo mieliśmy okazję wysłuchać 

prezentacji Przemysława Andrzejaka, 

Prezesa Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwo-

ju Regionalnego S.A. na temat funduszu 

Jeremie i jego roli w rozwoju regionu 

łódzkiego. Katarzyna Plucińska, dyrektor 

zarządzający Randstad Payroll Solutions 

Sp. z o.o. przedstawiała ograniczenie 

ryzyka i redukcję kosztów na przykładzie 

autsourcingu kadr i płac, natomiast 

specjaliści z Phin Consulting przybliżyli 

problematykę funduszy unijnych. Ostat-

nią prezentację przedstawił Maciej Kra-

jewski dyrektor ds. rynku Wolters Kluwer 

Polska na temat źródeł informacji praw-

nej dla biznesu.  

 

Konferencję podsumowała Izabela          

Maciejewska wskazując, że usługi biegłe-

go rewidenta mogą być profesjonalnym 

wsparciem dla rozwoju biznesu a Przed-

siębiorca nie jest osamotniony w obliczu 

zmian gospodarczych i może korzystać z 

profesjonalnego wsparcia doradców, 

takich jak Biegli Rewidenci. Spotkanie to 

mamy nadzieję da podstawy do zorgani-

zowania podobnych konferencji w przy-

szłości, które RO KIBR W Łodzi pragnie 

organizować corocznie. 

 

 

Budowanie wizerunku biegłego rewidenta 
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