POLSKIE PRZEDSTAWICIELSTWO NA WIEDEŃSKIM FORUM I KONFERENCJI
MINISTERIALNEJ BANKU ŚWIATOWEGO
W dniach 2-3 czerwca br. w Wiedniu odbyło się drugie Regionalne Forum Organizacji Zawodowych
Biegłych Rewidentów oraz piąta Konferencja Ministerialna organizowane przez Centrum Banku
Światowego ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (CFRR). Tegoroczne wydarzenia poświęcone
zostały sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw, w tym roli małych i średnich firm audytorskich
i księgowych. Uczestnicy wskazywali na znaczącą rolę organizacji zawodowych biegłych rewidentów
i księgowych w procesie rozwijania i dostosowywania oferty skierowanej do małych i średnich
przedsiębiorstw. Przedstawiciele powołanego w ramach IFAC Komitetu małych i średnich firm
wskazywali na wykorzystywanie rozwiniętych przez IAASB formuł usług innych niż badanie.
Przedstawiono zalety przeglądów sprawozdań finansowych, sporządzania sprawozdań finansowych
oraz uzgodnionych procedur. Rolą małych i średnich firm audytorskich jest słuchanie potrzeb swoich
klientów i odpowiednie dostosowywanie swojej oferty usług. Małe i średnie przedsiębiorstwa
oczekują aktywnego doradztwa biegłych rewidentów. Biegli rewidenci wykorzystując istniejące
standardy oraz wiedzę o swoich klientach powinni rozpoznawać ich potrzeby i przygotowywać
odpowiednią dla nich ofertę usług. Badanie sprawozdań finansowych jest wciąż ważną usługą
zawodową biegłych rewidentów ale nie może być jedyną. Prelegenci wskazywali na mocne strony
mniejszych firm audytorskich, które odróżniają je od dużych organizacji audytorskich. Wskazywali
również na rolę organizacji zawodowych, w tym biegłych rewidentów we wspieraniu swoich
członków w procesie dostosowywania się do zmieniających się potrzeb sektora MŚP.

– Aby można było osiągnąć ten cel uprawnienia i kompetencje tych organizacji nie powinny
być ograniczane decyzjami europejskich i krajowych regulatorów. Przenosząc to na grunt
krajowy powinniśmy zapewnić, aby organizacja samorządu biegłych rewidentów nie została

obciążona rozwiązaniami regulacyjnymi, które staną się w rzeczywistości barierą
administracyjną w jej rozwoju – powiedział Krzysztof Burnos, członek Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów, przewodniczący Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MŚP.
W odniesieniu do uproszczonych zasad sprawozdawczości finansowej sektora MŚP
wprowadzonych zmienionymi przepisami Parlamentu Europejskiego przedstawiciel Komisji
Europejskiej stwierdził, że zmiany były potrzebne. Małe i średnie przedsiębiorstwa w dużej
części zarządzane są przez właścicieli, stąd konieczność sporządzania rozbudowanych
sprawozdań finansowych nie jest konieczna tak jak w przypadku spółek dużych i publicznych.
Podkreślono jednak, że modernizacja przepisów europejskich nie miała na celu umniejszenia
znaczenia sprawozdań finansowych MŚP. W wielu przypadkach rachunkowość finansowa
jest wciąż podstawowym narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem w tym sektorze.
Przedstawiciele IASB omówili MSSF dla MŚP, który uznany został przez EFRAG za niezgodny
z nową europejską dyrektywą w sprawie sprawozdawczości finansowej.
– Wydaje się, że regulator europejski wciąż uznaje międzynarodowy standard
sprawozdawczości finansowej dla MŚP za zbyt skomplikowany do stosowania przez te
przedsiębiorstwa w UE. Jego akceptacja byłaby niezgodna z realizowaną polityką
redukowania barier administracyjnych. Przykładowo MSSF dla MŚP w przeciwieństwie do
przepisów europejskich zawsze wymaga sporządzania przez mniejszą firmę sprawozdania
z przepływów pieniężnych. Usługi przeglądu oraz sporządzania sprawozdania finansowego
przez biegłego rewidenta oparte na międzynarodowych standardach MSUP 2400 oraz MSUP
4410 stanowią dobre uzupełnienie wiedzy właściciela i zarządu o jakości rachunkowości.
Dostarczany przez nie poziom zapewnienia rewizyjnego i nierewizyjnego jest adekwatny do
charakterystyki mniejszego przedsiębiorstwa – podsumował Krzysztof Burnos.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KIBR oraz SKwP co zapewniło silną reprezentację
Polski, jako znaczącego kraju w regionie oraz umożliwiło wymianę wzajemnych poglądów na
tematy poruszane podczas konferencji.

