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W dniach 29–30 sierpnia 2019 r. w Jurmale na Łotwie odbyła się międzynarodowa 

jubileuszowa konferencja Łotewskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (LZRA) 

zatytułowana: „Rozwój zawodu biegłego rewidenta i związane z nim przyszłe wyzwania”. 

Konferencja była połączona z obchodami 25 rocznicy powstania LZRA. Obok licznie 

zgromadzonych członków LZRA w konferencji udział wzięli przedstawiciele łotewskich 

instytucji i firm audytorskich, takich jak: Ministerstwo Finansów, Państwowy Urząd 

Audytowy, Konfederacja Pracodawców, Komisja ds. finansów i rynku kapitałowego, 

Państwowy Urząd Skarbowy oraz PricewaterhouseCoopers. Ponadto w wydarzeniu 

uczestniczyli reprezentanci zagranicznych organizacji zawodowych z Litwy, Estonii oraz 

przedstawicielka Accountancy Europe. 

Ze strony Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w konferencji uczestniczyła prezes Barbara 

Misterska-Dragan, która w imieniu polskiego samorządu złożyła na ręce Sandry Vilcane, 

prezes LZRA, gratulacje z okazji 25-lecia funkcjonowania łotewskiej organizacji zawodowej, 

wyrażając jednocześnie życzenia dalszego rozwoju i sukcesów. W swoim wystąpieniu 

Barbara Misterska-Dragan wskazała na aktualne zmiany i wyzwania stojące przed zawodem 

biegłego rewidenta w Polsce. Omówiła m.in. przepisy prawne, które regulowały profesję do 

tej pory, jak również nowe kwestie, które będą wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

Wyjaśniła, że celem nowelizacji jest przejęcie nadzoru nad firmami audytorskimi i biegłymi 

rewidentami przez organ państwowy – Państwową Agencję Nadzoru Audytywnego. Ponadto 

prezes KRBR wskazała na wyzwania, którym będą musieli sprostać polscy biegli rewidenci 

i firmy audytorskie, jak też samorząd jako instytucja, by dostosować się do nowej 

rzeczywistości prawnej. Na koniec Barbara Misterska-Dragan wskazała na wagę współpracy 

bilateralnej nie tylko na poziomie organów samorządowych, ale także bezpośrednich 

członków, czyli biegłych rewidentów i firm audytorskich, wyjaśniając, że transgraniczna 

współpraca może zapewnić lepsze wyniki operacyjne w relacji jakość/efektywność pracy. 

W dalszej części Ingrida Pūrienė, prezes Litewskiej Izby Biegłych Rewidentów (LAR) 

przedstawiła informacje na temat aktualnej sytuacji w zakresie audytu i rachunkowości na 

Litwie, w tym zapisy znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach. Wyjaśniła, że ustawa 

nakłada więcej obowiązków na samorząd litewski, w tym m.in. konieczność współpracy 

z wieloma litewskimi instytucjami państwowymi, szczególnie w zakresie przeciwdziałania 

praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ingrida Pūrienė omówiła również 

strukturę rynku audytorskiego na Litwie oraz wskazała na wyzwania, jakie stoją przed 

litewską profesją, związane m.in. z postępem technologicznym, jak np.: cyfryzacja, 

przetwarzanie w chmurze czy dostęp do danych i informacji. Podkreśliła, że biegli rewidenci 

na Litwie są zdeterminowani, by kształtować przyszłość, a nie czekać biernie na zmiany. 



Następnie Märt-Martin Arengu, prezes Estońskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów 

przedstawił informacje na temat zawodu biegłego rewidenta w Estonii. Omówił strukturę 

organizacji zawodowej oraz przedstawił dane statystyczne, informując m.in., że Izba liczy 

350 biegłych rewidentów oraz 150 firm audytorskich, a średnio w roku wydawanych jest ok. 

6000 sprawozdań z badania i przeglądu sprawozdań finansowych. Poruszył też kwestie 

sprawozdawczości elektronicznej (ESEF, XBRL, iXBRL). 

Jako kolejny przedmówca głos zabrała Hilde Blomme, zastępca dyrektora wykonawczego 

Accountancy Europe, organizacji skupiającej 51 instytutów zawodowych z 36 krajów. 

Prelegentka przedstawiła problematykę dotyczącą zwalczania przestępstw finansowych, 

w tym prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Omówiła przepisy unijne 

regulujące przedmiotowe kwestie oraz zwróciła uwagę na istotną rolę biegłych rewidentów 

w zapobieganiu przestępstwom finansowym poprzez m.in. określanie ryzyka ich wystąpienia 

oraz opracowywanie odpowiednich procedur mających na celu ograniczenie tego ryzyka, 

zachowanie należytej staranności, jak również zgłaszanie właściwym organom wszelkich 

podejrzanych działań i odpowiednie dokumentowanie.  

Przedstawiciele łotewskich instytucji przedstawili informacje na temat aktualnych zmian 

w sektorze finansowym, w zakresie audytu i nadzoru, włączając ustawę o Państwowym 

Urzędzie Nadzoru na Łotwie. Przedstawicielka Konfederacji Pracodawców Łotwy wygłosiła 

referat na temat biegłych rewidentów jako zaufanych partnerów w budowaniu lepszego 

środowiska biznesowego. 

W trakcie konferencji odbyła się również dyskusja przy okrągłym stole na istotne dla zawodu 

tematy, takie jak: 

 Niezgodność z przepisami prawnymi jako jeden z głównych obszarów badania (MSB 

250): kluczowe kwestie, które należy wziąć pod uwagę zarówno dla audytorów MŚP, jak 

i JZP. 

 Wprowadzenie przez MSZJ 1 obszernych ram do dokumentowania i oceny systemów 

zarządzania jakością przez firmy audytorskie – jakie będą skutki dla audytorów 

w krótkim i średnim okresie? 

 Badanie JZP – czy reforma audytu w UE przyniosła zamierzoną poprawę rynku? 

W jakich obszarach obie strony muszą kontynuować prace? 

 Zawód biegłego rewidenta przyszłości – w jakim stopniu będzie atrakcyjny dla 

następnego pokolenia? 


