PRIORYTETY IFAC NA 2014 ROK OKREŚLONE
W dniach 12-14 listopada 2013 r. w Seulu w Korei Południowej odbył się coroczny zjazd
członków Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Zarząd IFAC dokonał podsumowania
działalności w mijającym 2013 r. oraz nakreślił kierunki rozwoju na kolejny rok.
IFAC w nadchodzącym czasie będzie kontynuował swoją aktywność w projekcie rozwoju
międzynarodowego standardu modelu sprawozdawczości zintegrowanej (ang. integrated
reporting). Sprawozdawczość zintegrowana z pewnością wpłynie na podejścia biegłego
rewidenta w procesie badania z uwagi na silniejsze przesunięcie znaczenia zawartych w niej
informacji opisowych wobec danych finansowych. W rozmowie z Krzysztofem Burnosem
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Wśród priorytetów
IFAC na kolejny rok działalności znalazły się również międzynarodowe standardy
sprawozdawczości jednostek sektora publicznego. Konieczność ich rozwoju wynika między
innymi z istniejącego globalnego zapotrzebowania na tego typu standardy.
Podczas sesji prowadzonej przez prof. Arnolda Schildera przedstawione zostało
zmienione podejście do zakresu raportowania biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania
sprawozdania finansowego dla dwóch grup jednostek: notowanych na giełdzie oraz pozostałych.
Z jednej strony rozwinięcie zakresu komunikatów umieszczanych w sprawozdaniu z badania
zwiększy jego wartość poznawczą dla użytkowników efektów pracy biegłego rewidenta, którzy
oczekują, że podzieli się on szerzej z otoczeniem wiedzą, jaką zdobywa w procesie badania.
Z drugiej strony umieszczanie dodatkowych informacji oparte na osądzie zawodowym biegłego
rewidenta zwiększy ryzyko odmiennych interpretacji co do oczekiwań ze strony regulatorów
krajowych oraz instytucji kontrolujących wykonywanie badań odnośnie tego, co powinno
pojawić się w tym sprawozdaniu. Podkreślone zostało znaczenie procesu edukowania otoczenia
w duchu zmian dokonanych w MSRF w tym zakresie. Podczas wystąpienia prof. Arnold Schilder
podkreślił szczególną rozwagę IAASB przy projektowaniu skalowalnych rozwiązań regulacyjnych
odpowiadających nie tylko specyfice sektora jednostek notowanych, ale również MŚP.
Potwierdził również znaczenie opinii komitetu IFAC ds. mniejszych i średnich firm audytorskich
w procesie stanowienia standardów.
Jedna spośród wielu sesji tematycznych zorganizowanych w trakcie zjazdu IFAC
poświęcona została tzw. łańcuchowi sprawozdawczości finansowej (ang. financial reporting
supply chain), który obejmuje szereg komponentów wpływających ostatecznie na jakość
sprawozdania finansowego. Janine van Diggelen, wiceprzewodnicząca Międzynarodowego
Forum Niezależnych Organów Nadzoru nad Badaniami IFIAR (ang. International Forum
of Independent Audit Regulators), którego członkiem jest Komisja Nadzoru Audytowego
w Polsce, zwróciła uwagę na znaczenie kluczowych komponentów, takich jak odpowiedniość

regulacji dotyczących zasad sprawozdawczości finansowej oraz badań sprawozdań finansowych.
Zauważyła, że pewne regulacje, mimo że tworzone mogą być z zamiarem polepszenia jakości
badań, w rzeczywistości osłabiają ją. Janine van Diggelen podkreśliła, że organy nadzoru powinny
nie tyle skupiać się na przeprowadzanych inspekcjach kontroli jakości co na holistycznym
podejściu do nadzoru poprzez odpowiednią współpracę z organizacjami wpływającymi
ostatecznie na jakość badań, w tym tworzących infrastrukturę sprawozdawczości finansowej
oraz organizacjami biegłych rewidentów.
Polskę na zjeździe reprezentował Krzysztof Burnos z Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów, przewodniczący Komisji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów ds. rozwoju usług
biegłego rewidenta w sektorze MŚP.

