Warszawa, 30 grudnia 2021 r.
Szanowne Koleżanki i Koledzy Biegli Rewidenci!
Za nami kolejny rok. Był to dla nas wszystkich bardzo trudny czas. Czas ciągle niestety znaczony
wieloma konsekwencjami trwającej od 2020 roku pandemii Covid 19. Musimy o tym pamiętać
podsumowując prace Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
w mijającym roku, bo konsekwencje pandemii wpływały także na funkcjonowanie naszego samorządu
oraz co istotniejsze, także na sposób funkcjonowania Was Koleżanki i Koledzy i Waszych firm!
W porównaniu z sytuacją sprzed roku jedno pozostało niestety niezmienne. Zagrożenia spowodowane
przez koronawirusa oraz komplikacje, jakie wywołuje on w naszym życiu są, w dalszym ciągu ogromne
i mają wpływ na wiele decyzji biznesowych, które codziennie musimy podejmować. Pandemia miała
także w mijającym roku dla wielu z nas szczególnie dramatyczny ludzki wymiar, gdy codzienne - coraz
bardziej złowrogo brzmiące komunikaty o liczbie osób, które zachorowały i o ogromnej liczbie
zmarłych - znaczone były także imionami i nazwiskami bliskich nam osób z naszego środowiska.
Dlatego dzisiaj w sposób szczególny wspominamy nasze Koleżanki i Kolegów oraz wszystkie osoby
związane z naszym środowiskiem zawodowym, które w mijającym roku zostały pokonane przez Covid
19 i zachowujemy je w naszej wdzięcznej pamięci! To bardzo smutne, że dla wielu osób z naszego
środowiska ten mijający rok będzie się niestety głównie kojarzył z tymi dramatami, które przeżywały
ich rodziny!
Gdy piszę te słowa, mamy za sobą już kilka „fal” pandemii. Po każdej z nich wydawało się, że
najgorsze jest za nami i że sytuacja musi się znacząco poprawić. Niestety, tak się do tej pory nie stało i
chyba wszyscy będziemy musieli dalej w Nowym 2022 Roku funkcjonować i pracować w warunkach,
które wyznacza nam pandemia.
Koleżanki i Koledzy Biegli Rewidenci!
Pomimo tych trudnych pandemicznych warunków mijające 12 miesięcy było jednak dla
naszego samorządu okresem intensywnej pracy. Przede wszystkim zaczęło funkcjonować „dziecko”

pandemii, czyli Samorządowe Forum Regionów PIBR, pozwalające także przy okazji na realizację
zadań integrujących nasze środowisko w warunkach pandemii.
W pierwszej połowie minionego roku odbyły się trzy spotkania w ramach tego cyklu spotkań.
Przypomnę tylko, że sensem tej inicjatywy było stworzenie nowego, drożnego w warunkach pandemii,
kanału komunikacji na linii: oddziały PIBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów i Biuro PIBR. Udało
się nam to i dzięki uruchomieniu Samorządowego Forum Regionów PIBR członkowie Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów zyskali bezcenną możliwość bezpośredniego zdobycia informacji na temat tego,
jakie kwestie nurtują członków naszego samorządu i władze regionalnych oddziałów oraz osoby
zaangażowane w nasze życie samorządowe.
Pierwsze ze spotkań (luty 2021r.) miało charakter organizacyjny i poświęcone było w znacznej
mierze dyskusji na temat tego, o czym powinniśmy rozmawiać na Samorządowym Forum Regionów,
jakie zagadnienia powinny być dla nas priorytetowe oraz jaki scenariusz powinny przyjąć nasze
spotkania. Już drugie spotkanie w ramach SFR (kwiecień 2021r.) skupiło się na dyskusji dotyczącej
zagadnień niezwykle istotnych dla firm

audytorskich i dotyczyło zagadnień związanych

z dostosowaniem firm audytorskich do wymogów obowiązujących standardów zawodowych,
etycznych i kontroli jakości. Miałam ogromną przyjemność, inicjując to spotkanie, przedstawić
perspektywę KRBR i biura PIBR na omawiane zagadnienia. Przedstawiłam, jakie działania podejmował
do tej pory samorząd i jakie zadania są planowane w najbliższej perspektywie oraz jak duże znaczenie
dla pomyślnej realizacji tych zadań mają regionalne odziały PIBR. Wszyscy wiemy jak istotną kwestią
jest uwzględnianie,

przy wyznaczeniu samorządowi kolejnych zadań, realiów finansowych

funkcjonowania naszego samorządu. Dlatego podczas trzeciego spotkania SFR PIBR (czerwiec 2021r.)
skoncentrowaliśmy się na kwestiach związanych z rolą Biura PIBR i Regionalnych Oddziałów PIBR
oraz nad podziałem kompetencji pomiędzy nimi. Dyskutowaliśmy o warunkach i zasadach współpracy,
zadaniach jakie realizują oddziały oraz o przyszłości funkcjonowania oddziałów. Koniecznie należy
przypomnieć, że to, o czym dyskutowaliśmy na trzecim SFR PIBR dało dobre podstawy do trwających
już prac nad nowym statutem PIBR. Zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami
o dotychczasowych efektach pracy Samorządowego Forum Regionów PIBR znajdą je w relacjach
zamieszczonych na stronie PIBR. Zachęcam do jej odwiedzenia.

Promocja naszego zawodu i pozyskiwanie nowych kandydatów było i jest ciągle jednym z ważnych
priorytetów Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Już od pewnego czasu kwestia zmniejszającej się
ciągle liczby aktywnych zawodowo biegłych rewidentów jest tematem szeroko poruszanym w naszym
środowisku. Dyskutowaliśmy o przyczynach tej sytuacji na kolejnych Dorocznych Konferencjach
Audytingu i poszukiwaliśmy odpowiedzi na te problemy podczas wielu konferencji. Przedstawialiśmy
nasze stanowiska w tej sprawie przy okazji kolejnych nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.
W maju 2021 r. kwestia ta została formalnie podjęta również przez Ministerstwo Finansów, które
w ramach strategii Nowoczesne Państwo 2030, uruchomiło projekt dotyczący zawodu biegłego
rewidenta. Przedstawiciele Polskiej Izby Biegłych Rewidentów uczestniczą w pracach tej grupy, którą
tworzą: Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Komisja Egzaminacyjna oraz Ministerstwo Finansów.
Wiodącym celem tego projektu jest utrzymanie wysokiej jakości usług świadczonych przez biegłych
rewidentów poprzez zapewnienie odpowiedniej liczby profesjonalistów w tym zawodzie. Obecnie
trwają prace zespołu nad przygotowaniem kompleksowej ankiety adresowanej do biegłych rewidentów,
kandydatów na biegłych rewidentów, firm audytorskich oraz środowisk akademickich. Jako samorząd
bardzo liczymy na to, że dzięki pracy osób zaangażowanych w projekt, poznamy obiektywne przyczyny
obecnej sytuacji, że wspólnie znajdziemy skuteczne rozwiązania prowadzące do tego, żeby już
w nieodległej przyszłości było nas zdecydowanie więcej i żebyśmy mogli zapełnić rosnącą lukę
niezbędną liczbą nowych profesjonalistów wykonujących nasz zawód, a także że uda się zachęcić młode
osoby do wkroczenia na ścieżkę zawodową biegłego rewidenta.
Koleżanki i Koledzy Biegli Rewidenci!
Jak już o tym wcześniej informowaliśmy w czerwcu 2021r. – w imieniu naszego samorządu –
podpisałam ważną dla nas deklarację utworzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego. Oprócz biegłych rewidentów, udział w współtworzeniu tej przestrzeni
wymiany poglądów i doświadczeń wyraziły samorządy zawodowe: adwokatów, lekarzy, radców
prawnych, doradców podatkowych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, weterynarzy, diagnostów
laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, rzeczników patentowych, urbanistów oraz
architektów. Zgodnie z wolą sygnatariuszy, Porozumienie to ma być płaszczyzną zapewniającą
współdziałanie samorządów zawodowych w relacjach z władzą publiczną i opinią społeczną
w sprawach istotnych dla społeczeństwa i dla zrzeszonych samorządów. Deklaracja utworzenia

OPSZZP znalazła swój finał 6 grudnia 2021 r., kiedy to nasz samorząd przystąpił w sposób formalny
do tej inicjatywy. Mam nadzieję, że obecność w tej „samorządowej zawodowej rzeczypospolitej”
spowoduje, że nasz wspólny głos będzie bardziej słyszalny i będzie miał większe niż do tej pory
znaczenie!
Niezwykle ważnym efektem pracy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w 2021 roku było
przygotowanie wspólnie ze Związkiem Banków Polskich zbioru dobrych praktyk dotyczących
potwierdzeń bankowych. Celem, do którego wspólnie doprowadziliśmy było ustandaryzowanie
jednej

z

podstawowych

procedur

wykonywanych

przez

biegłych

rewidentów,

zgodnie

z wymogami KSB 505, podczas badania sprawozdań finansowych. W skład przygotowanego zbioru
weszły: pismo do banków, słowniczek podstawowych pojęć użytych w potwierdzeniu bankowym oraz
instrukcja przygotowania potwierdzenia bankowego. Zastosowanie tego zestawu dobrych praktyk
pozwoli na ujednolicenie procedury polegającej na bezpośrednim potwierdzeniu przez banki
szerokiego zakresu informacji związanych z wybranymi instrumentami finansowymi oraz innymi
danymi, a także zwiększenie efektywności przeprowadzania tej procedury po stronie firm audytorskich
oraz banków poprzez ograniczenie kosztów i czasu na uzyskanie lub przygotowanie wymaganych
informacji. Kontynuujemy dobrą współpracę ze Związkiem Banków Polskich i obecnie prowadzimy
wspólne prace nad przygotowaniem analogicznych dobrych praktyk dla banków depozytariuszy. Mam
nadzieję, że wkrótce zostanie podpisane stosowne porozumienie także w tym zakresie.
Wspominam o tym także dlatego, żeby pokazać, jak często czasochłonne i pracochłonne są zadania,
w które jako samorząd się angażujemy. Przywołane wyżej porozumienie ze ZBP podpisaliśmy bowiem
we wrześniu 2021 r., ale prace nad nim zostały rozpoczęte rok wcześniej. Dobrze wiemy o tym, że
od samorządu oczekujecie rozwiązywania tych problemów które w swojej pracy spotykacie i które są
w naszych kompetencjach. Podejmując te zadania i wyzwania chcemy je jednak zawsze realizować
w sposób odpowiedzialny i skuteczny, co często oznacza, że wypracowanie właściwych rozwiązań
musi trwać dłużej.
Koleżanki i Koledzy Biegli Rewidenci!
Podsumowując 2021 rok pragnę się także odnieść do wydarzenia, które w kalendarzu chyba
każdego biegłego rewidenta w Polsce zajmuje bardzo ważne miejsce. Myślę oczywiście o kolejnej

Dorocznej Konferencji Audytingu. Tematem XXII edycji DKA, która odbyła się 13 i 14 października
2021r. była Jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym. Program XXII edycji DKA był
tak obszerny, że niezbędne stało się jej zorganizowanie jako konferencji dwudniowej. Konferencja
ponownie odbyła się online i podobnie jak rok temu, okazało się to w warunkach pandemii bardzo
dobrym rozwiązaniem, gdyż mogliśmy w ten sposób dotrzeć do około tysiąca trzystu osób. Udział
w XXII DKA był po raz kolejny całkowicie darmowy dla uczestniczących w niej biegłych rewidentów
i zaliczał aż 14 godzin samokształcenia. Każdy z nas mógł indywidualnie śledzić przebieg XXII DKA
na ekranie swojego komputera. Dodatkowo zachęcaliśmy także władze regionalnych oddziałów PIBR
do organizowania wspólnego oglądania Konferencji i wiemy, że kilka oddziałów skorzystało z tego
pomysłu. Była to na pewno dobra okazja do integracji (czego nam coraz bardziej brakuje !!) oraz
do wymiany – na bieżąco – opinii na tematy poruszane przez uczestników panelów dyskusyjnych.
Podczas XXII DKA wielokrotnie powracało wiele kwestii merytorycznych. Wszyscy usłyszeliśmy
głos przedstawicieli różnych firm audytorskich, zarówno tych dużych jak i tych mniejszych, co jest
moim zdaniem niezwykle ważne dla budowania jedności naszego środowiska, wobec problemów jakie
mamy wspólnie do rozwiązania. Mogliśmy także

usłyszeć wystąpienia przedstawicieli innych,

pokrewnych zawodów, głos przedstawicieli biznesu, a także, co ogromnie ważne – głos przedstawicieli
instytucji państwowych. Praktycznie we wszystkich tych wystąpieniach podkreślano, jak kluczowe
znaczenie dla interesu publicznego ma zaufanie, które dajemy naszą pracą, jak ważna jest praca
wykonywana przez każdego biegłego rewidenta.
Myślę, że dyskusje toczone w ramach XXII DKA będą inspirowały do działania wielu biegłych
rewidentów oraz władze regionalnych oddziałów PIBR i członków Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów. Obrady XXII DKA po raz kolejny potwierdziły jak ważna jest dla nas dobra współpraca
z Komisją Egzaminacyjną oraz realna i praktyczna współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie
pozyskiwania nowych talentów do naszego zawodu. Konieczne jest także realne wspieranie biegłych
rewidentów poprzez przygotowywanie standardów oraz pomoc w ich wdrożeniu. Musimy także
poszukiwać realnych płaszczyzn współpracy i dialogu ze wszystkimi instytucjami odpowiadającymi
za regulacje, czyli z: Ministerstwem Finansów, PANA, KNF.

Koleżanki i Koledzy Biegli Rewidenci!
Pragnę także w imieniu KRBR i PIBR wyrazić ogromne uznanie wielu działaczom tych
oddziałów (m.in. oddziały w: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku), które w trudnych
pandemicznych czasach wykazały się ogromną inicjatywą i kreatywnością w organizacji ważnych dla
środowiska konferencji. Są to często konferencje, których historia liczy już kilkanaście lat i ich
organizowanie pomimo pandemii jest potwierdzeniem tego, jak są one bardzo potrzebne naszemu
środowisku. W kilku z tych konferencji miałam przyjemność reprezentować PIBR i brałam udział w ich
obradach. Uczestniczyłam w minionym roku w: XXIX Konferencji Naukowo-Zawodowej
organizowanej przez wrocławski oddział PIBR, przebiegającej pod hasłem Zmiany rachunkowości,
rewizji finansowej, podatków – wyzwaniem dla biegłego rewidenta oraz

w XVII Konferencji

Zawodowo-Naukowej zorganizowanej przez oddział PIBR w Poznaniu, przebiegającej pod hasłem
Perspektywy rachunkowości i

audytu w warunkach dynamicznego rozwoju technologii

informatycznych.
Pragnę także przypomnieć o innych ważnych wydarzeniach ogólnopolskich i międzynarodowych,
w których braliśmy jako samorząd czynny udział. Były to m.in.: Ogólnopolski Zjazd Katedr
Rachunkowości, zorganizowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, konferencja
z okazji 10. rocznicy powstania Oddziału Instytutu CIMA w Polsce i Międzynarodowy Kongres Biur
Rachunkowych w Kielcach. Partnerem tych wydarzeń była Polska Izba Biegłych Rewidentów.
Zachęcaliśmy zawsze Państwa do udziału we wszystkich tych konferencjach organizowanych
coraz częściej w ostatnim czasie on-line. Informujemy zawsze o nich z wyprzedzeniem na naszej stronie
www oraz na łamach naszych profili w mediach społecznościowych. Dlatego jeszcze raz przy tej okazji
zachęcam Was Koleżanki i Koledzy do korzystania z mediów społecznościowych i kontaktowania się
z nami za ich pośrednictwem!
Organizowanie większości konferencji w formule online sprawiło, że dostęp do części eksperckiej
wiedzy jest teraz tak prosty jak nigdy dotąd. A wiedza zdobywana podczas tych spotkań jest bardzo
często bezcenna i pozwala nam bezpieczniej funkcjonować zawodowo!
Najważniejsze kanały naszej komunikacji ze środowiskiem (strona www oraz media społecznościowe)
wykorzystywaliśmy w minionym roku wielokrotnie do informowania o ważnych i ciekawych
inicjatywach. Udostępniliśmy w ten sposób ankietę, której celem było zebranie informacji przydatnych

do opracowania „dobrych praktyk” w zakresie pracochłonności oraz wynagrodzeń dotyczących usług
atestacyjnych świadczonych przez firmy audytorskie. Zachęcaliśmy także do wzięcia udziału w
badaniach, których celem było zbadanie wypalenia zawodowego wśród biegłych rewidentów. Na
pewno nie tylko ja zastanawiam się, jaka jest skala tego zjawiska…
Na prośbę Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zachęcaliśmy do wzięcia udziału w innej ankiecie –
jej celem było zebranie informacji, które pomogą w zdefiniowaniu zawodu księgowego.
Dziękuję wszystkim którzy w minionym roku utrzymywali z nami kontakt za pośrednictwem mediów
społecznościowych i korzystali z wiadomości umieszczanych na naszej stronie www. Przy okazji
proszę także o wszelkie uwagi, które mogą nam pomóc udoskonalić te kanały naszych kontaktów, tak
niezbędne i przydatne w warunkach pandemii.
Koleżanki i Koledzy Biegli Rewidenci!
17 grudnia 2021r. KRBR przyjęła drugi Krajowy Standard oznaczony PL, który dotyczy
Badania sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania
(KSUA 3001PL). Już 22 grudnia 2021 r. uchwała KRBR została zatwierdzona przez Radę PANA
i z tym dniem weszła w życie. Intensywne prace związane ze standardem do badania ESEF były
prowadzone przez Krajową Radę przez cały 2021 rok. Nowy krajowy standard jest oparty
o udostępnione wcześniej przez KRBR Wskazówki dotyczące badania zgodności z wymogami ESEF
i co niezwykle ważne, uwzględnia także najnowsze zmiany postanowień ustawy o rachunkowości oraz
ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. KSUA 3001PL będzie
miał zastosowanie do usług badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze kończące się
dnia 31 grudnia 2021 r. i później.
W drugiej połowie 2021 roku doświadczyliśmy także kolejnych zmian o charakterze
legislacyjnym. Pierwsza sierpniowa zmiana ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym dotyczyła m. in. wydłużenia z pięciu do ośmiu lat terminów przechowywania
różnego rodzaju dokumentacji, wydłużenia do 8 lat okresu możliwości wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego w sprawie przewinienia dyscyplinarnego. Kolejna zmiana, która weszła w życie 8
grudnia 2021 r. dotyczyła m. in. wprowadzenia przepisów pozwalających na większe wykorzystanie
technologii informatycznych w działalności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – kontrole zdalne

w firmach audytorskich staną się podstawowym rodzajem kontroli, sprawy związane z prowadzeniem
listy firm audytorskich będą załatwiane za pomocą systemu teleinformatycznego, a także
doprecyzowania i uzupełnienie przepisów dotyczących odbywania posiedzeń zdalnych KRBR i KKR
oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym
Szanowne Koleżanki i Koledzy Biegli Rewidenci,
Ze względu na syntetyczny charakter moich dorocznych podsumowań pracy KRBR i PIBR, nie
wspominam o ogromnej ilości pracy wykonywanej przez stałe komisje Krajowej Rady. Często są
to mało spektakularne, ale bardzo potrzebne działania z zakresu m.in. analizowania i opiniowania
legislacji czy przygotowywania standardów. Pracy do wykonania również w ramach władz
regionalnych oddziałów PIBR, jest dużo. Dlatego zachęcam do zaangażowania w życie naszego
samorządu także na tym najbliższym nam wszystkim, regionalnym i lokalnym poziomie. Razem
możemy więcej!
Z oczywistych względów w podsumowaniu mijającego roku nie mogłam przypomnieć wielu inicjatyw,
spotkań czy też pomysłów zasługujących na ich zauważenie i podkreślenie ich znaczenia. Dlatego
wszystkim autorom tych pomysłów oraz osobom zaangażowanym w ich wdrożenie w życie serdecznie
dziękuję! Pragnę także bardzo podkreślić, że wszelkie tego typu działania są przez PIBR dostrzegane,
doceniane i są nam wszystkim

bardzo potrzebne. Nie sposób jednak ich wszystkich wymienić

w podsumowaniu obejmującym minione 12 miesięcy, tym bardziej, że trochę uwagi chciałabym
poświęcić także naszym planom na kolejny 2022 rok.
Już u progu Nowego Roku wiemy, że czeka nas wiele trudnych i ważnych wyzwań. Oprócz
stałych i oczekiwanych „punktów programu”, takich jak kolejna edycja Dorocznej Konferencji
Audytingu, pojawią się i inne, bardzo ważne elementy. Wymienić należy przede wszystkim trzy z nich:
obchody 30-lecia naszego samorządu, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów oraz
przygotowanie biegłych rewidentów oraz firm audytorskich do wdrożenia zestawu nowych Krajowych
Standardów Kontroli Jakości opartych o brzmienie Międzynarodowych Standardów Zarządzania
Jakością.

Do celebracji rocznicy powstania naszego zawodu w obecnej formie przygotowujemy się już od kilku
miesięcy. Za kilka tygodni poinformujemy o konkretach. Pragnę już teraz podkreślić, że będziemy się
bardzo starali o to, żeby obchody tej rocznicy zostały zauważone zarówno przez nasze środowisko, jak
i szerszą opinię publiczną. Postaramy się, żeby nadać im odpowiedni „ciężar” merytoryczny a jednym
z naszych celów będzie także – na tyle, na ile to będzie możliwe – spojrzenie w przyszłość zawodu.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów będzie odbywał się w dniach 5-6 września
2022 r. w Warszawie. Przed uczestnikami Zjazdu stoją ambitne zadania: uchwalenie nowego brzmienia
Statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, uchwalenie nowego brzmienia Podstawowych zasad
gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz uchwalenie nowego brzmienia Zasad
ustalania wysokości składek członkowskich. Przed Krajową Radą Biegłych Rewidentów stoi teraz
zadanie opracowania projektów dokumentów, nad którymi będzie obradował Zjazd

oraz

przeprowadzenia konsultacji z członkami PIBR na temat tych projektów. O postępach prac będziemy
oczywiście Was Koleżanki i Koledzy na bieżąco informowali.
Standardy międzynarodowe, które będą w 2022 r. podstawą do przygotowania krajowych
standardów, prezentują nową koncepcję zarządzania jakością. Chodzi o Międzynarodowy Standard
Zarządzania Jakością 1 Zarządzanie jakością firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań
finansowych lub inne zlecenia usług atestacyjnych lub pokrewnych, Międzynarodowy Standard
Zarządzania Jakością 2 Przeglądy jakości zlecenia oraz Międzynarodowy Standard Badania 220
(zmieniony) Zarządzanie jakością badania sprawozdania finansowego. W ostatnich dniach grudnia
2021 roku przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów spotkali się z Radą PANA, aby
przedstawić i omówić plan prac, obejmujący zarówno przygotowanie standardów krajowych i ich
uchwalenie przez KRBR, jak i działania informacyjne związane z tą zmianą oraz wsparcie dla firm
audytorskich i przygotowanie materiałów szkoleniowych dla biegłych rewidentów. Jeśli proces
przygotowania przebiegnie bez zakłóceń, to wdrożenie standardów nastąpi od 1 stycznia 2023 r.
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sprawozdawczości powodują, że pojawiają się także zupełnie nowe oczekiwania w stosunku do biegłych

rewidentów. Audyt obiera także kurs na nowy kierunek, polegający na potwierdzaniu jakości informacji
niefinansowych, potrzebnych społeczeństwom, rządom, politykom i inwestorom. Jako audytorzy,
będziemy musieli przygotować się do nadchodzących zmian, które tworzą ogromne wyzwanie
i ogromną szansę rozwoju dla naszego zawodu. W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała
projekt nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE,
dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie nr 537/2014 w odniesieniu
do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Proponowany projekt
zakłada m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do raportowania. Na początek,
obowiązkiem ujawniania od 1 stycznia 2024 r. danych niefinansowych będą objęte wszystkie duże
spółki i duże grupy kapitałowe (za 2023 r.). Zasadnicza zmiana polegała będzie na opracowaniu
jednolitego europejskiego standardu raportowania oraz jego uproszczonej wersji dla mniejszych
jednostek (obecnie jest swoboda wyboru standardów). Informacje będą sporządzane w jednolitym
elektronicznym formacie raportowania, tzw. cyfrowe znakowanie (rozporządzenie ESEF). Raport ESG
będzie umieszczany w ramach sprawozdania z działalności i będzie objęty obowiązkową atestacją przez
biegłego rewidenta lub inny podmiot uprawniony do wykonywania usług atestacyjnych w tym obszarze
sprawozdawczym.
Jestem przekonana, że biegli rewidenci są i będą grupą zawodową posiadającą najlepsze przygotowanie
i odpowiednie narzędzia do tego, by wykonywać także usługi przeglądu i badania danych
niefinansowych. Działając w interesie publicznym, mamy przecież wpływ na zwiększenie zaufania do
tych danych. Sądzę również, że raportowanie niefinansowe może także stać się dużą szansą rozwoju dla
naszego środowiska.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Biegli Rewidenci,
Zapewne wielu z nas, zarówno biegłych rewidentów jak i pracowników firm audytorskich
zadaje sobie pytanie, jaki będzie ten kolejny rok? Jakie wyzwania nas czekają? Jak często będą się
(niestety!!) zmieniać przepisy i czy trudno się będzie do tych zmian dostosować? Nie znamy odpowiedzi
na te i podobne im pytania. To co jednak wiemy, jest pewne i niezmienne! Będziemy musieli się jak
zwykle do tej pory wykazywać ogromną elastycznością w dostosowaniu się do otoczenia regulacyjnego,
do zmieniającej się dynamicznie sytuacji ekonomicznej oraz do oczekiwań naszych klientów!

A wszystko to będziemy musieli robić przy zachowaniu wszelkich standardów naszego zawodu,
zarówno tych odnoszących się do zagadnień merytorycznych jak i do wymogów etyki postępowania
biegłego rewidenta. Czy to duże wymagania i wyzwania? Na pewno tak, ale przecież już od trzydziestu
lat nam się to udaje! Więc niech tak będzie nadal w 2022 roku i w kolejnych latach!
Życząc dużo zdrowia, sukcesów zawodowych i osobistej pomyślności w Nowym Roku,
serdecznie pozdrawiam,

/-/ Barbara Misterska-Dragan
Prezes
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

