Warszawa, dnia 7 stycznia 2016 r.
Dr Danuta Krzywda
Członek Komisji ds. współpracy międzynarodowej
V-ce Prezes IAAER

Sprawozdanie
z posiedzenia IAAER Executive Committee (Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego
Stowarzyszenia ds. Edukacji i Badań w Zakresie Rachunkowości), które odbyło się w dniu
2 grudnia 2015 r. w National Chang Kung University w Tainan, Taiwan
oraz z konferencji Accounting Theory and Practice Conference @ New Faculty/Doctoral
Consortium zorganizowanej przez National Cheng Kung University, Taiwan Accounting
Assotiation oraz IAAER, która odbyła się w dniach 2 – 4 grudnia 2015 r. w National Cheng
Kung University w Tainan, Taiwan

W dniu 2 grudnia 2015 r. w Tainan na Tajwanie odbyło się posiedzenie IAAER Executive
Committee (Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Edukacji i Badań
w Zakresie Rachunkowości), w którym uczestniczyła dr Danuta Krzywda – V-ce Prezes IAAER.
Przedmiotem posiedzenia było: zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
sprawozdanie z działalności badawczej i edukacyjnej, propozycje zmian (modyfikacji) statutu
dotyczące Komitetu Finansowego, przegląd informacji finansowych za 2015 r., informacja
o przygotowywanym sprawozdaniu najlepszych recenzentów międzynarodowych czasopism
dotyczącym edukacji w zakresie rachunkowości, omówienie planowanych konferencji do 2018 r.,
sprawozdanie ze spotkań przedstawicieli IAAER i IFAC w East London oraz przedstawicieli
IAAER, IFAC i DFID w Londynie, aktualizacja informacji o stanie i strukturze członków
IAAER oraz sprawy różne.
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Na szczególną uwagę zasługują propozycje zmian statutu dotyczące Komitetu
Finansowego. Chodzi o powołanie Komitetu ds. Finansów, Inwestycji i Audytu. W skład
Komitetu wejdą: były Prezes, aktualny Prezes, Dyrektor ds. Działalności Badawczej
i Edukacyjnej oraz V-ce Prezes ds. Finansów i Administracji. Na czele Komitetu ds. Finansów,
Inwestycji i Audytu będzie stał były Prezes. W razie konieczności Prezes może zlecić audyt
podmiotowi specjalnemu. Po wnikliwej dyskusji przedstawiona propozycja została jednogłośnie
zaakceptowana przez uczestników posiedzenia. Zmiana statutu będzie przedmiotem głosowania
podczas Walnego Zgromadzenia IAAER, które odbędzie się 18 lutego 2016 r. w Nowym
Orleanie.
W planie działalności do 2018 r. uwzględniono następujące konferencje:
- AAA IAS, Nowy Orlean, 18-20 lutego 2016 r. (sesja plenarna, panele dyskusyjne, sesje
równoległe i inne formy; kluczowym prelegentem będzie Alta Prinsloo – Dyrektor Wykonawczy
ds. Strategicznych i Dyrektor ds. Operacyjnych),
- ACCA IAAER PDW (Paper Development Workshop) we współpracy z AMIS, Bukareszt, 6-7
czerwca 2016 r., Bucharest University of Economic Studies,
- MODAV, Izmir, Turcja, 20-21 października 2016 r., PDW Faculty of Business, Dokuz Eylul
University and Business School, Izmir University of Economic,
- ACCA IAAER PDW we współpracy z AMIS, Bukareszt, 2017 r., Bucharest University of
Economic Studies,
- AAFA i SAAA, Durban, Południowa Afryka, prawdopodobnie pod koniec czerwca 2017 r.,
- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska, pod koniec września 2017 r.,
- wydarzenie niepotwierdzone, VHB Accounting Section, Düsseldorf, Niemcy, luty 2018 r.,
-

Światowy Kongres

Rachunkowości,

Sydney,

Australia,

listopad

2018

r.,

termin

niepotwierdzony podany przez IFAC to 5-8 listopada 2018 r.
Ważną formą działalności IAAER w 2015 r. były spotkania przedstawicieli IAAER
i IFAC w East London oraz przedstawicieli IAAER, IFAC i DFID w Londynie. Pierwsze
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spotkanie w formie „okrągłego stołu”, które odbyło się 1 lipca 2015 r. było poświęcone dyskusji
na temat: „Rola Profesjonalnych Organizacji Księgowych w Rozwoju Gospodarczym”. Drugi
„okrągły stół” poświęcony tej problematyce odbył się 13 listopada 2015 r. Rezultaty
przeprowadzonych dyskusji zostaną opublikowane w formie artykułu na łamach JIFMA (Journal
of International Financial Management & Accounting) i wskażą proponowane kierunki badań
naukowych.
Dyrektor ds. Działalności Badawczej i Edukacyjnej Prof. Donna Sreet wzięła udział
w XVI Dorocznej Konferencji Audytingu zorganizowanej przez KIBR w dniach 21-23
października 2015 r. w Jachrance. Prof. Donna Street wygłosiła referat oparty na badaniach
ankietowych przeprowadzonych przez IFAC, dotyczących SMP w Polsce w kontekście
międzynarodowym.
Interesujące są również informacje o stanie i strukturze członków IAAER. Aktualnie, tj.
wg stanu na dzień 22 listopada 2015 r. Stowarzyszenie zrzesza 1000 członków z 65 krajów,
w tym:
- Członkowie indywidualni

357

- Uniwersytety

57

- Członkowie instytucjonalni:

30

w tym:
a) stowarzyszenia akademickie

13

b) organizacje profesjonalne

17

- Studenci

556
Ogółem

1000

W ciągu ostatnich trzech lat liczba członków IAAER sukcesywnie wzrasta.
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Termin i miejsce posiedzenia Komitetu Wykonawczego IAAER były ściśle związane
z Konferencją na temat: „Teoria i Praktyka Rachunkowości 2015”, zorganizowaną przez
Department of Accountancy and Graduate Institute of Finance, National Cheng Kung University,
Taiwan Accounting Association oraz IAAER.
Na program konferencji złożyły się:
- ceremonia otwarcia (w języku angielskim),
- pięć kolejnych sesji problemowych (I-V) złożonych z 11 sesji panelowych (w tym 1 w języku
angielskim i 1 w języku angielskim i chińskim) i 25 sesji równoległych (w tym 13 w języku
angielskim); pozostałe sesje odbywały się w języku chińskim.
Podczas ceremonii otwarcia uczestników Konferencji przywitali:
- Huey-Jen Jenny Su, President, National Cheng Kung University, Taiwan, R.O.C.
- Shu-Hsing Li, President, Taiwan Accounting Association, Taiwan, R.O.C.
- Katherine Schipper, President, International Association for Accounting Education @ Research,
U.S.A.
- Hua-Wei Huang, Chairman, Department of Accountancy, National Cheng Kung University,
Taiwan, R.O.C.
W dalszym ciągu ceremonii otwarcia miały miejsce dwa kluczowe wystąpienia. Prof.
Katherine Schipper, Duke University, U.S.A. wygłosiła referat na temat „Następstwa
konwergencji i założenia koncepcyjne jako konieczna podstawa dla stanowienia standardów”,
a prof. Hun-Tong Tan, Nanyang Technological University, Singapore przedstawił referat
zatytułowany „Poszukiwanie znaczenia badań w zakresie rachunkowości”. Treść tych wystąpień
wywarła znaczny wpływ na przebieg prezentacji tematów badawczych i dyskusje prowadzone
w kolejnych sesjach problemowych.
W szerokim zakresie problemowym konferencji dominowały zagadnienia związane
z szeroko rozumianym środowiskiem systemu rachunkowości. Szczególnie dużo uwagi
poświęcono problematyce ładu korporacyjnego (4 sesje), etyce biznesu i społecznej
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odpowiedzialności korporacji (3 sesje), rewizji finansowej i rachunkowości sądowej (4 sesje),
pomiarowi społecznej odpowiedzialności korporacji (1 sesja).
Problematyka

merytoryczna

rachunkowości

obejmowała

m.in.

zagadnienia

rachunkowości zarządczej (2 sesje) i zasady globalnej rachunkowości zarządczej (1 sesja),
współczesne zagadnienia finansów i rachunkowości (3 sesje), badania w zakresie rachunkowości
finansowej i rynku kapitałowego (3 sesje), rachunkowość międzynarodowa i problemy MSSF (2
sesje), zagadnienia instrumentów finansowych i rynku kapitałowego (1 sesja), wycena
instrumentów finansowych i ryzyko (1 sesja), przyszłość rocznych sprawozdań finansowych
i zintegrowanych sprawozdań nie-finansowych (1 sesja), rachunkowość behawioralna (1 sesja).
W

prezentacjach

dotyczących

rewizji

finansowej

zwróciły

uwagę

najczęściej

podejmowane problemy badawcze. Oprócz wymienionych wyżej zagadnień rewizji finansowej
i rachunkowości sądowej, przedmiotem prezentowanych prac badawczych były zagadnienia
wykonywania zawodu biegłego rewidenta i funkcjonowania podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych, w tym analiza i wpływ sankcji na biegłych rewidentów,
wpływ określonych czynników na ceny za badanie (np. rotacji kierownika jednostki), strategie
marketingowe podmiotów uprawnionych do badania a jakość świadczonych usług i niezależność,
relacje pomiędzy korzystaniem z usług ekspertów a jakością badania, rodzaje ujawnień ceny za
badanie i perspektywa konkurencji cenowej, osiągnięcia podmiotów uprawnionych do badania –
związek między efektywnością zarządzania ryzykiem a wartością podmiotu uprawnionego.
Z dokonanego przeglądu prezentacji prac badawczych w zakresie rewizji finansowej zwraca
uwagę brak prezentacji poświęconych zagadnieniom metod i technik badania, co wydaje się być
naturalną konsekwencją koncentracji autorów prezentowanych prac badawczych na problemach
teorii i praktyki rachunkowości 2015, określonych w tytule konferencji.
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