Załącznik nr 12
do sprawozdania z działalności
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
w kadencji 2007-2011
Organizowanie dorocznych konferencji audytingu

W minionej kadencji Krajowa Rada Biegłych Rewidentów kontynuowała
organizację dorocznych konferencji audytingu. Zorganizowano cztery konferencje.
Wszystkie odbyły się w Jachrance k. Warszawy.
W dniach 10-12 października 2007 r. zorganizowano VIII Doroczną Konferencję
Audytingu, której tematem była Jakość usług biegłego rewidenta. W trakcie konferencji
odbyło się sześć sesji plenarnych, w tym dyskusja panelowa Dziś i jutro zawodu
biegłego rewidenta. Podczas konferencji poruszano przede wszystkim kwestie związane
z projektem ustawy o biegłych rewidentach, wdrażającym do polskiego porządku
prawnego dyrektywę 2006/43/WE, a także zagadnienia dotyczące: międzynarodowych
doświadczeń z funkcjonowaniem nadzoru publicznego oraz systemów zapewniania
jakości, zmian w zakresie MSSF, odpowiedzialności biegłego rewidenta oraz roli
biegłych rewidentów w tworzeniu wartości badanej jednostki i wykrywaniu oszustw
finansowych. W konferencji wzięło udział ponad 400 uczestników oraz zaproszeni
goście z kraju i zagranicy. Wygłoszono 23 referaty.
IX Doroczna Konferencja Audytingu, której tematem była Standaryzacja usług
biegłego rewidenta odbyła się w dniach 19-21 listopada 2008 r. W trakcie konferencji
odbyły się cztery sesje plenarne, w tym dyskusja panelowa poświęcona problematyce
Samorządu w świetle zmian ustawowych. Obrady odbywały się także w czterech
sekcjach tematycznych:
−
Przyszłość zawodu biegłego rewidenta – oczekiwania, wymagania i wyzwania,
−
Wpływ środowiska regulacyjnego na zawód biegłego rewidenta,
−
Usługi biegłego rewidenta świadczone na podstawie Kodeksu spółek handlowych,
−
Procesy audytu środków unijnych.
W konferencji wzięło udział ok. 400 uczestników oraz goście krajowi
i zagraniczni. Przygotowanych zostało 30 referatów, z czego 14 wygłoszono podczas
sesji plenarnych.
W dniach 4-6 listopada 2009 r. odbyła się jubileuszowa X Doroczna Konferencja
Audytingu. Tematem konferencji, objętej honorowym patronatem Wiceprezesa Rady
Ministrów i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, była Rewizja finansowa
w obrocie gospodarczym”. Wykład inauguracyjny poświęcony Roli rewizji finansowej
w utrzymaniu stabilności gospodarczej oraz działaniom IAASB wygłosił prof. Arnold
Schilder, przewodniczący Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
i Usług Atestacyjnych (IAASB). W trakcie konferencji odbyły się trzy sesje plenarne
oraz dyskusja panelowa na temat Rewizja finansowa – wyzwania i oczekiwania. Obrady
odbywały się także w dwóch sekcjach tematycznych:
− Rewizja finansowa a wiarygodność sprawozdań finansowych,
− Kryzys gospodarczy a procedury badania sprawozdań finansowych.
W konferencji wzięło udział ok. 500 uczestników oraz liczni goście z kraju
i zagranicy. Przygotowano 27 referatów, z czego 17 wygłoszono podczas sesji
plenarnych. Jubileusz konferencji został uczczony galą, podczas której wręczono
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pamiątkowe medale osobom uczestniczącym we wszystkich konferencjach.
Jubileuszowa konferencja była też okazją do uhonorowania osób i instytucji szczególnie
zasłużonych dla umacniania pozycji zawodu biegłego rewidenta oraz rozwoju
dorocznych konferencji audytingu. Podczas konferencji, po raz pierwszy, ukazały się
dwa numery Wiadomości Konferencyjnych. Znalazły się w nich streszczenia
prezentowanych referatów, wywiady z gośćmi i uczestnikami konferencji, a także
informacje o najważniejszych wydarzeniach.
Z okazji jubileuszu wydano specjalną publikację, o której mowa w załączniku nr 9
do sprawozdania.
XI Doroczna Konferencja Audytingu, odbywająca się w dniach 3-5 listopada
2010 r., zorganizowana została pod tytułem: Rewizja finansowa w warunkach nadzoru
publicznego. W trakcie konferencji odbyło się sześć sesji plenarnych, w tym dyskusja
panelowa poświęcona Przedmiotowo-podmiotowym aspektom nadzoru publicznego
i samorządowego. W konferencji wzięło udział ok. 450 uczestników oraz zaproszeni
goście z kraju i zagranicy. Przygotowanych zostało 28 referatów, z czego 10
wygłoszonych przez gości zagranicznych. Podobnie jak w roku poprzednim uczestnicy
otrzymali Wiadomości Konferencyjne opublikowane w pierwszym i trzecim dniu
konferencji.
Na przełomie 2010 i 2011 r. rozpoczęto prace organizacyjne związane
z przygotowaniem XII Dorocznej Konferencji Audytingu, której tematem będzie Wpływ
Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej na praktykę rewizji finansowej
w Polsce. Doroczne spotkanie biegłych rewidentów odbędzie się w dniach 26-28
października 2011 r. w Jachrance k. Warszawy. W trakcie XII Konferencji przewidziano
następujące sesje:
− Wprowadzanie MSRF do praktyki rewizyjnej – doświadczenia zagraniczne,
− Planowanie badania według MSRF,
− Istotność i ryzyko,
− Problemy badania według MSRF w aspekcie szczególnego przedmiotu działalności
badanej jednostki
oraz dyskusja panelowa pt. Szanse i zagrożenia związane z przejściem z krajowych
standardów rewizji finansowej na MSRF.
Doroczne konferencje audytingu wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem
wśród biegłych rewidentów. Wysoka ocena poziomu merytorycznego i organizacyjnego
konferencji znajduje wyraz w opiniach zarówno polskich biegłych rewidentów, jak
również przedstawicieli zagranicznych organizacji zawodowych i międzynarodowych
struktur działających na rzecz profesji. Szczególną miarą organizowanych w minionej
kadencji konferencji może być wielokrotny w nich udział przedstawicieli:
− Komisji Europejskiej,
− Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC),
− Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych
(IAASB),
− Federacji Europejskich Księgowych (FEE),
− Międzynarodowej Federacji Ekspertów Księgowych Krajów Frankofońskich
(FIDEF),
− Banku Światowego,
− Instytutu Biegłych Rewidentów Anglii i Walii (ICAEW),
− Instytutu Biegłych Rewidentów Przedsiębiorstw z Belgii (IRE),
− Instytutu Dyplomowanych Biegłych Rewidentów Bułgarii (ICPA),
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Izby Biegłych Rewidentów Azerbejdżanu (CAAR),
Izby Biegłych Rewidentów Republiki Czeskiej (KACR),
Izby Rewidentów Finansowych Rumunii (CAFR),
Izby Węgierskich Biegłych Rewidentów (MKVK),
Krajowego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów Francji (CNCC),
Litewskiej Izby Biegłych Rewidentów (LAR),
Łotewskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (LZRA),
Organizacji Ekspertów Księgowych Francji (OEC),
Organizacji Ekspertów i Licencjonowanych Księgowych Rumunii (CECCAR),
Słowackiej Izby Biegłych Rewidentów (SKAU),
Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów Ukrainy (AAU),
Stowarzyszenia Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych (ACCA),
Ukraińskiej Federacji Profesjonalnych Księgowych i Biegłych Rewidentów
(UFPAA),
Zarządu DATEV eG.

Doświadczenia zbierane w czasie organizacji kolejnych konferencji pozwoliły
wypracować efektywny model relacji z wystawcami i sponsorami. To dzięki
pozyskiwaniu sponsorów możliwe było zapewnienie uczestnikom wysokiego standardu
organizacyjnego przy relatywnie utrzymującej się na stałym poziomie opłacie
za uczestnictwo. Dzięki sponsorom mogła także odbyć się, podczas X Konferencji,
uroczysta gala z udziałem artystów znanych z polskich scen musicalowych, a także
wieczór muzyczny zorganizowany podczas XI Dorocznej Konferencji Audytingu.
W minionej kadencji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów udział
w konferencjach był dla biegłych rewidentów jedną z alternatywnych propozycji
wypełnienia ustawowego obowiązku w zakresie obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego.
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