Warszawa, dnia 1 sierpnia 2011 r.

Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Budapesztu
na zaproszenie Węgierskiej Izby Biegłych Rewidentów (MKVK)
W dniach 9-10 czerwca 2011 r. odbyła się w Budapeszcie konferencja pt.: „EU 27 Audit Conference”,
związana z zakończeniem prezydencji w Unii Europejskiej Republiki Węgierskiej.
Konferencję otworzył dr Adam Balog, zastępca sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
Republiki Węgierskiej. Następnie głos zabierali:
•

dr Janos Lukacs, prezes MKVK (Węgry),

•

Goran Tidstrom, prezes IFAC,

•

Philip Johnson, prezes FEE.

W części merytorycznej konferencja poświęcona była debacie o przyszłości rewizji finansowej
w Europie, w tym:
•

konsekwencjom wynikającym z opublikowania przez Komisję Europejską dokumentu
pt.: „Zielona Księga: Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte
z kryzysu”,

•

stworzeniu jednolitego europejskiego rynku usług audytorskich,

•

roli biegłych rewidentów w gospodarce europejskiej,

•

nadzorowi nad profesją biegłych rewidentów w Europie.

Moderatorem tej części konferencji był dr Martin Manuzi, regionalny dyrektor na Europę ICAEW
(Anglia i Walia).
Głównymi prelegentami byli:
•

dr Reiner Veidt, dyrektor wykonawczy WPK (Niemcy),

•

David Szafran, sekretarz generalny IRE-IBR (Belgia),

•

Iain McLaren, prezes ICAS (Szkocja),

•

Ion Mihailescu, prezes CAFR (Rumunia).

Druga część konferencji poświęcona była małym i średnim przedsiębiorstwom oraz podmiotom
uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (SME/SMP) w gospodarce europejskiej, w tym:
•

głównym kwestiom dotyczącym zastosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji
Finansowej w badaniu sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw w Europie,

•

wdrażaniu uproszczonych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
przez małe i średnie przedsiębiorstwa,

•

przyjęciu Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC przez małe i średnie podmioty
uprawnione do badania sprawozdań finansowych,

•

ewentualnemu zastosowaniu rachunkowości opartej o metodę kasową (ang. „cash-based
accounting”) przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie.

Moderatorem tej części konferencji był Francis Chittenden, przewodniczący Komitetu ds. małych
i średnich firm audytorskich FEE.
Głos zabierali między innymi:
•

Bernard Scieluna, prezes MIA (Malta),

•

Viktor Nemeth, przedstawiciel MKVK (Węgry).

Słowo końcowe wygłosił dr Janos Lukacs.
Konferencja stała na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Ranga zaproszonych gości
i uczestników konferencji – jak również zakres omawianych spraw – stanowiły istotny wkład
europejskiego środowiska biegłych rewidentów w kształtowanie zagadnień regulacyjnych, w czasie
prezydencji Republiki Węgierskiej w Unii Europejskiej.
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