Dowiedz się, jak funkcjonuje

Twój samorząd
Szanowni Państwo,
wraz z powołaniem w 2015 r. nowej Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów podjęliśmy szereg ważnych zobowiązań wobec środowiska.
Głównym celem naszej działalności pozostaje
dbałość o rozwój kompetencji biegłych rewidentów i ochrona interesów zawodowych.
Zobowiązaliśmy się również promować
profesję na rynku i umacniać wizerunek
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jako
organizacji profesjonalnej i opiniotwórczej.
Równie ważna była praca na rzecz budowy
stabilnej sytuacji finansowej Izby i wzmacnianie zaufania biegłych rewidentów do
samorządu. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do komunikacji ze środowiskiem.
Naszą działalność prowadzimy przejrzyście,
na bieżąco informujemy o niej. Uważamy,
że powinni Państwo wiedzieć, co dokładnie
robimy, jak wywiązujemy się z powierzonych

nam zadań, a także w jaki sposób zarządzamy naszymi wspólnymi pieniędzmi – pieniędzmi samorządu. W tym celu opracowaliśmy tę publikację.
Oprócz prac związanych z realizacją programu
działania na lata 2015–2019 przyszło nam się
zmierzyć także z innymi wyzwaniami. Dużą część
naszej aktywności poświęciliśmy działaniom związanym z pracami nad projektem nowej ustawy
o biegłych rewidentach. Niemałej uwagi wymaga
także uporządkowanie stanu finansów samorządu.
Wszystkie te działania szczegółowo omawiamy
w przygotowanej dla Państwa broszurze.
Zapraszam do lektury.
Krzysztof Burnos
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Profesja w liczbach
Finanse samorządu
Jak pracuje KIBR?
Wspieramy rozwój kompetencji biegłych rewidentów
Jak dbamy o relacje z otoczeniem?
Jak dbamy o ochronę interesów zawodowych?

Profesja w liczbach
Stan na 31.12.2015 r.

7086

1612

firm audytorskich
funkcjonuje na polskim rynku

Liczba biegłych rewidentów
911 własna działalność gospodarcza

4569 2517

585 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
28 spółki cywilne
1 spółka partnerska
13 związki rewizyjne
43 spółki komandytowe

Z czego 3151 biegłych rewidentów
wykonywało zawód

6 spółki jawne
4 spółki akcyjne
21 spółdzielnie
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Średnia wieku biegłych rewidentów
wynosi 56 lat

Przychody podmiotów audytorskich dot. czynności
rewizji finansowej w 2014 r.
Wyszczególnienie

Łącznie

Bez BIG4

BIG4

badania obligatoryjne

26 143

20 486

5 657

badania fakultatywne

5 059

4 482

577

przeglądy obligatoryjne

1 987

912

1 075

przeglądy fakultatywne

520

444

76

inne czynności obligatoryjne

2 070

1 718

352

inne czynności fakultatywne

601

389

212

36 380

28 431

7 949

1 199

–

1 199

673 350,1

283 104,8

390 245,3

18,5

10,0

49,1

Razem
w tym – w podwykonawstwie
Przychody z czyn. rew. fin. (w tys. zł)
Średni przychód za 1 czynność (w tys. zł)
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Finanse samorządu
Dane z 2015 r.

Źródła finansowania KIBR

22 741 tys. zł
przychody ogółem

Przychody operacyjne ogółem,

21 796 tys.

96%

2 551 tys.

12%

12 194 tys.

56%

87 tys.

0%

opłaty za egzaminy od kandydatów, w tym

3 391 tys.

16%

działalność szkoleniowa i wydawnicza

3 439 tys.

16%

KIBR bez RO KIBR, w tym

558 tys.

–

Doroczna Konferencja Audytingu

212 tys.

–

2 670 tys.

–

134 tys.

1%

945 tys.

4%

centrala

832 tys.

88%

RO KIBR

113 tys.

12%

w tym

składki członkowskie
opłaty z tytułu nadzoru
opłaty z tytułu wpisu na listę

RO KIBR
pozostałe – operacyjne RO KIBR

Przychody pozaoperacyjne,
w tym:

W trakcie VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów zobowiązaliśmy się dbać o ochronę stabilnej
sytuacji finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Przejmując władzę w trakcie roku budżetowego
uświadomiliśmy sobie, że musimy mierzyć się nie tylko z realizacją programu, ale także z tak trudnym
zadaniem, jakim jest naprawa finansów samorządu. Wydatki Izby znacznie przewyższały jej przychody,
a deficyt rokrocznie musiał być pokrywany z oszczędności KIBR. W budżecie zaplanowanym na 2016 r. ten
deficyt udało się zmniejszyć. Wprowadziliśmy oszczędności i obniżyliśmy koszty funkcjonowania. Jednak
to dopiero początek drogi. Wierzymy, że ostatecznie uda się nam do końca zrealizować plan naprawy finansów KIBR i stworzyć nowoczesną i zarabiającą na siebie organizację.

Jolanta Gałuszka
Skarbnik KRBR
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Na co wydawane są
pieniądze samorządu?

19 310 tys. zł – koszty operacyjne KIBR (bez RO)
Kontrola i nadzór

Komisja Egzaminacyjna
20%

70%

43%
koszty związane z przygotowaniem
i przebiegiem egzaminów dla
kandydatów na biegłych rewidentów

34%
udział w kosztach ogólnych
(str. 5)

48%
udział w kosztach ogólnych
(str. 5)

26%
Krajowa Komisja Nadzoru
(10 kontrolerów, 74 wizytatorów)

13%
opłata dla Komisji Nadzoru
Audytowego
16%
wynagrodzenia pracowników
bezpośrednio obsługujących KE
i postępowanie kwalifikacyjne
(5 osób)
4% utrzymanie lokalu
wykorzystywanego przez KE
3% koszty związane
z posiedzeniami KE

9%
wynagrodzenia pracowników
obsługujących kontrolę i nadzór
(8 pracowników)
2% Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny
1,5% Krajowy Sąd Dyscyplinarny
0,5% ewidencja biegłych rewidentów
i firm audytorskich

Działalność szkoleniowo-wydawnicza
10%

37%
udział w kosztach ogólnych
(str. 5)

22%
organizacja Dorocznej Konferencji
Audytingu

17%
wynagrodzenia pracowników
obsługujących działalność
szkoleniowo-wydawniczą
(3 pracowników)
16%
działalność szkoleniowa

8%
działalność wydawnicza

Koszty operacyjne ogółem – 24 182 tys. zł
30%
wynagrodzenia pracowników oddziałów
(35 osób, 21 zatrudnionych na umowę o pracę,
14 na umowy cywilnoprawne)

80%
KIBR

20%
koszty operacyjne RO KIBR
4 872 tys. zł

28%
szkolenia w ramach Obligatoryjnego
Doskonalenia Zawodowego

12%
pozostałe szkolenia
12%
pozostałe operacyjne
8% utrzymanie lokali
6% walne zgromadzenia
4% wynagrodzenia członków organów
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Koszty ogólne, w tym

8 463 tys.

–

działalność informacyjno-promocyjna

378 tys.

4%

Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

588 tys.

7%

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

564 tys.

7%

15 tys.

0%

164 tys.

2%

współpraca międzynarodowa

1 021 tys.

12%

wynagrodzenia pracowników (28 osób – dyrekcja (2 osoby), Dział Samorządowy (4), IT (2),
finanse i księgowość (7), prawnicy (3), konsultacje (1), administracja (9, w tym 3 osoby sprzątające))

3 031 tys.

36%

902 tys.

11%

1 193 tys.

14%

608 tys.

7%

Krajowa Komisja Rewizyjna
komisje KRBR (bez Komisji ds. ewidencji, Komisji ds. szkoleń oraz Komisji organizacyjno-programowej VIII KZBR)

amortyzacja
koszty funkcjonowania i utrzymania biura (energia, czynsz, koszty archiwum, podatek od
nieruchomości, ubezpieczenie, usługi pocztowe, bankowe etc.)
pozostałe koszty

Koszty pozaoperacyjne ogółem
centrala, w tym

1 904 tys.
1 849 tys.

odpisy/spisania należności biegłych rewidentów
oraz podmiotów uprawnionych

511 tys.

korekty VAT naliczonego

254 tys.

przecena certyfikatów inwestycyjnych

828 tys.

pozostałe

256 tys.

RO KIBR

55 tys.

97%

3%

Wyniki finansowe
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

zysk netto
strata netto
strata netto
strata netto
strata netto
strata netto
strata netto
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902 tys.
368 tys.
992 tys.
1 509 tys.
824 tys.
1 250 tys.
3 345 tys.
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Jak pracuje KIBR?

Dowiedz się, jak
pracuje Krajowa
Rada Biegłych
Rewidentów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów: kieruje samorządem biegłych rewidentów. Wspiera ją
w tym 9 komisji.
Komisja ds. szkoleń: dba o rozwój kompetencji biegłych rewidentów i wywiązywanie się z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Ustala tematykę i zasady odbywania ODZ.
Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów: wspiera Radę
w stanowieniu krajowych standardów rewizji finansowej i zasad wewnętrznej kontroli jakości. Działa na rzecz promowania rozwoju innych usług biegłego rewidenta oraz wspierania rozwoju usług
małych i średnich firm audytorskich.
Komisja ds. finansowych: dba o politykę finansową Izby. Do jej głównych zadań należy rekomendowanie KRBR planów finansowych KIBR oraz kontrola ich wykonania a także rekomendowanie wysokości składek członkowskich i opłat z tytułu nadzoru.

Skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
wybranej na czteroletnią kadencję na VIII
Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów
Krzysztof Burnos prezes
Ewa Sowińska zastępca prezesa
Barbara Misterska-Dragan zastępca prezesa
Małgorzata Janusz sekretarz
Jolanta Gałuszka skarbnik
Marek Błaszczak
Henryk Dąbrowski
Henryk Drewniak
Monika Kaczorek
Andrzej Karpiak
Adam Kęsik
Jan Letkiewicz
Maciej Ostrowski
Ernest Podgórski
Hanna Sztuczyńska

Jak działają organy
KIBR?

Komisja ds. etyki: zajmuje się standardami etycznymi dla biegłych rewidentów. Upowszechnia
zasady etyki jako wzorzec postępowania etycznego i gwaranta niezależności.
Komisja ds. współpracy międzynarodowej: dba o prowadzenie aktywnej polityki międzynarodowej KIBR. Monitoruje inicjatywy światowe i europejskie dotyczące zawodu i rynku audytorskiego
oraz współpracę z międzynarodowymi organizacjami.
Komisja do opiniowania aktów prawnych: monitoruje, analizuje i opiniuje projektowane
zmiany legislacyjne dotyczące kwestii istotnych z punktu widzenia wykonywania zawodu biegłego
rewidenta oraz z zakresu prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości oraz rewizji finansowej.
Komisja ds. komunikacji: działa na rzecz budowy prestiżu Izby i profesji biegłego rewidenta. Jest
odpowiedzialna za działania komunikacyjne KIBR.
Komisja ds. ewidencji: jest odpowiedzialna za rozpatrywanie wniosków ws. wpisów i skreśleń
biegłych rewidentów oraz podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym
za wydawanie legitymacji biegłego rewidenta. Rekomenduje również KRBR wysokość kar w odpowiedzi na wnioski KKN oraz KNA.
Komisja Programowa ds. Dorocznej Konferencji Audytingu w 2016 r.: powołana w 2016 r.
zajmuje się koncepcją i programem XVII Dorocznej Konferencji Audytingu.

Krajowa Komisja Nadzoru w 2015 r. wykonała 55 kontroli i 127 wizytacji w podmiotach uprawnionych.
Skontrolowano i poddano wizytacji łącznie 486 dokumentacji z badania, w przypadku
których w 260 stwierdzono co najmniej jedną nieprawidłowość.
KKN zatrudnia obecnie 9 kontrolerów i 68 wizytatorów.
15 wniosków wpłynęło do KRD o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec kluczowych
biegłych rewidentów w skutek przeprowadzonych w 2015 r. kontroli. Ponadto przekazano 15
wniosków do KRD w 2015 r. z kontroli wykonanych w latach wcześniejszych.
W 2015 r. przekazano 15 wniosków do KRD dotyczących kontroli w pozostałych podmiotach przeprowadzonych w 2014 r.
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Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny procedował w 2015 r. 791 spraw z czego 536 spraw dotyczyło niewywiązania się z obowiązku szkolenia.

Jak działają organy KIBR?

Krajowy Sąd Dyscyplinarny wydał 143 orzeczenia:
1.

7.

6.

2.

5.
3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej – 11
kary pieniężne – 18
nagany – 16
upomnienia – 58
umorzenia postępowania – 19
uniewinnienia obwinionych – 3
przerwy i odroczenia w rozprawach – 18

Na 153 sprawy:

85
dotyczyło braku obligatoryjnego szkolenia

O sprawne funkcjonowanie Izby dba
biuro KIBR

38
spraw z inicjatywy
KKN

30
spraw z inicjatywy
innych podmiotów

7086 biegłych rewidentów, 12 000 kandydatów i 1612 firm audytorskich obsługuje biuro KIBR
liczące obecnie 46 osób:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dyrekcja: 1 osoba
Dział IT: 2 osoby
Dział Szkoleniowo-Wydawniczy: 2 osoby
Dział Postępowania Kwalifikacyjnego (Komisja Egzaminacyjna): 5 osób
Dział Finansowo-Księgowy: 6 osób
Dział Administracyjny: 4 osoby
Osoby zatrudnione do sprzątania: 3 osoby
Dział Prawny: 2 osoby
Konsultacje: 1 osoba (stanowisko obecnie finansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy)
Dział Samorządowy: 11 osób
Kontrolerzy: 9 osób

Ponad 10 000 różnych formularzy (w tym ok. 2 000 formularzy P11 i tyle samo
deklaracji) wpływa co roku do biura KIBR – wszystkie muszą zostać zweryfikowane i wprowadzone
do systemu ewidencji.
Biuro obsługuje ponad 7 000 indywidualny kont biegłych rewidentów oraz ponad 12 000
kont kandydatów do zawodu.
Pracownicy biura obsługują administracyjnie KRBR, KSD, KRD, KKN oraz komisje działające przy
KRBR.
Prawie 30 000 dokumentów wpływa rocznie do biura podawczego biura KIBR i jest
rejestrowanych w systemie obiegu dokumentów.
Biuro obsługuje i świadczy wsparcie informatyczne dla ponad 100 użytkowników systemów informatycznych KIBR oraz administruje stroną internetową kibr.org.pl, generującą rocznie ponad
3,5 mln odsłon.

Po raz pierwszy do wspierania prac Rady powołana została Komisja ds. komunikacji. To ważne, bo
o swoich działaniach chcemy w tej kadencji informować środowisko w sposób transparentny, na bieżąco.
Dlatego na stronie internetowej Izby udostępniliśmy szczegółowy harmonogram działań. Porządkuje on
wszystkie zobowiązania samorządu na obecną kadencję. Można w nim znaleźć informacje o konkretnych
zobowiązaniach wynikających z programu oraz sposób i terminy ich realizacji. Znajdą w nim Państwo
także informację o tym, kto w KIBR jest odpowiedzialny za realizację zadania i jakie organy będą w działaniu uczestniczyły. Trwają prace nad całkowicie nową witryną internetową, która w jeszcze większym
stopniu usprawni komunikację samorządu z otoczeniem.

Małgorzata Janusz
Sekretarz KRBR
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Wspieramy rozwój kompetencji biegłych rewidentów

KIBR udostępnia biegłym rewidentom
tłumaczenia dokumentów.
Raport FEE: Wybór biegłego rewidenta. W kierunku dobrych praktyk
Stanowisko FEE: Dyrektywa UE w sprawie ujawniania danych
niefinansowych i informacji na temat różnorodności. Rola biegłych
rewidentów w weryfikacji informacji niefinansowych
Audyt wykonania zadań w sektorze publicznym
Stanowisko FEE: Dyrektywa UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności. Jak zapewnić wysoką
jakość i spójność sprawozdawczości
Dokument informacyjny FEE: Wpływ reformy audytu na rolę komitetów audytu w Europie
Dwutomowy Przewodnik przeprowadzania usług przeglądu IFAC
Przewodnik IFAC – wdrażanie kontroli jakości w małych i średnich
firmach audytorskich
Przewodnik IFAC – zarządzanie w małych i średnich firmach audytorskich
Przewodnik IFAC odnośnie stosowania MSRF – stosowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu małych
i średnich jednostek
Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania MSKJ1
Wskazówki IFAC dotyczące efektywnego stosowania MSRF
Wskazówki IAASB dotyczące zagadnień sprawozdawczości (MSSF)

Funkcjonuje dział konsultacji, który służy biegłym
rewidentom wsparciem w zakresie zasad etycznych
i standardów wykonywania usług biegłego rewidenta.
Dział udzielił 172 konsultacji w 2015 r.
Już 118 udzielonych konsultacji do połowy 2016 r.
14 ekspertów odpowiadało na pytania biegłych rewidentów.
Ponad 180 opracowanych zagadnień jest dostępnych
dla biegłych rewidentów za pośrednictwem indywidualnego konta
internetowego.
Biegli rewidenci najczęściej pytali o:
• Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1 – 35,39%
• Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2 – 2,92 %
• Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 3 – 8,77 %
• zasady wewnętrznej kontroli jakości – 2,92 %
• Międzynarodowe Standardy Badania – 2,27 %
• ustawę o biegłych rewidentach – 20,45%
• ustawę o rachunkowości – 17,54%
• etykę – 7,47%
• art. 44 ustawy Prawo Energetyczne a ustawa o rachunkowości
i KSRF nr 1/3 – 2,27%

Z konsultacji najczęściej korzystali biegli rewidenci z następujących RO:
warszawskiego – 24%
poznańskiego – 9%
gdańskiego – 8%
wrocławskiego – 7%
katowickiego – 7%
łódzkiego – 6%

pozostałe – 39%

Projekt finansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Dbamy o rozwój kompetencji biegłych rewidentów
w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.
Szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
prowadzi 66 jednostek:
• Centrum Edukacji KIBR
• 14 firm audytorskich
• 31 jednostek związanych z SKwP
• 20 regionalnych oddziałów KIBR
W 2015 r. jednostki przeprowadziły 467 szkoleń w ramach
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego; w tym 201 zostało
zorganizowanych przez RO KIBR i/lub Centrum Edukacji KIBR.

3 063 biegłych rewidentów uczestniczyło (chociażby
1 godzinę) w szkoleniach organizowanych przez KIBR i RO KIBR.

Z 7 103 biegłych rewidentów podlegających obligatoryjnemu doskonaleniu zawodowemu 6 030 wywiązało się z obowiązku.
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1 073 biegłych rewidentów nie wywiązało się z obligatoryjnego
doskonalenia zawodowego w 2015 r.
KIBR wydał przewodnik dotyczący zmian w systemie odbywania
obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w 2015 r.
www.kibr.org.pl/pl/szkolenia
KIBR zorganizował spotkanie wykładowców szkoleń z autorami
materiałów szkoleniowych oraz pierwsze spotkanie z cyklu „Jaka
edukacja przyszłości, czyli o skutecznych szkoleniach dla biegłych
rewidentów”.
KIBR rozszerzył zakres samokształcenia zawodowego biegłych rewidentów o tzw. szkolenia miękkie – w przyszłości również jako ODZ.
Od 2017 r. biegli rewidenci będą mieli do dyspozycji aż 28
tematów obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego – to większa różnorodność kształcenia i większa
możliwość wyboru szkoleń.

Raport KIBR – 2015

Rozszerzyliśmy ofertę kursów CEK
Naszym obowiązkiem jako samorządu jest dbanie
o stały rozwój kompetencji biegłych rewidentów.
Czas jest szczególny, bo niebawem biegli rewidenci zmierzą się z badaniem zgodnie z nowymi,
międzynarodowymi standardami badania. Naszym
priorytetem było i wciąż jest odpowiednie przygotowanie środowiska do tej zmiany. Funkcjonuje dział
konsultacji KIBR, do którego członkowie samorządu
mogą zgłaszać wątpliwości związane ze stosowaniem
standardów, na bieżąco opracowujemy alerty, w których eksperci omawiają poszczególne standardy,
uruchomiliśmy także bezpłatne szkolenia z MSB.

Centrum Edukacji KIBR uruchomiło w 2016 r.
18 kursów w ramach obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego i pozostałych tematów.
Łącznie przeszkoliło się 184 uczestników.
Nowe materiały szkoleniowe dla uczestników
szkoleń i rozszerzona oferta kursów poza tematy
związane z ODZ

Ewa Sowińska
Zastępca prezesa KRBR

Jak dbamy o relacje z otoczeniem?

Biuro prasowe dba o regularną obecność samorządu w mediach.
Od początku kadencji udało się zainspirować 54 publikacje
w prasie i internecie

Po raz pierwszy KIBR był partnerem sesji w trakcie Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W sesji udział wziął
Krzysztof Burnos, prezes KRBR oraz minister finansów Paweł
Szałamacha.
KIBR spotkał się z przedstawicielami:

Najczęściej eksperci KIBR byli cytowani w papierowych i internetowych wydaniach „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej”.

Na przełomie lutego i marca w „Rzeczpospolitej” ukazał się cykl 6 publikacji z udziałem ekspertów KIBR poświęcony tematowi współpracy firmy z biegłym rewidentem.
Przykładowe tytuły prasowe publikacji zainspirowanych przez biuro
prasowe KIBR:
„Dziennik Gazeta Prawna”, Założenia do ustawy o biegłych rewidentach są niezgodne z duchem europejskiej reformy i szkodliwe dla rynku,
03.09.2015
„Rzeczpospolita”, Audytorzy małych firm nie powinni mieć ograniczeń,
09.09.2015

Staramy się, by samorząd był coraz bardziej
aktywny w debacie gospodarczej
KIBR udzielił 13 patronatów konferencjom, których tematyka
związana jest z gospodarką, finansami i rachunkowością.
Przedstawiciele KRBR uczestniczyli w roli eksperta w blisko 40 kon-

ferencjach.

Delegacja KRBR była obecna na 10 wydarzeniach o charakterze
międzynarodowym.
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Wspólne konferencje z Ministerstwem Gospodarki, PID, SEG, ACCA,
Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, EY Academy of
Business, CSRinfo.
Ponad 100 uczestników szkolenia „Czy Firmy-Idee są przyszłością
biznesu?” z udziałem prof. Jerzego Hausnera.
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Na bieżąco informujemy o wydarzeniach ważnych dla środowiska biegłych rewidentów
Od początku kadencji na stronie KIBR pojawiły się 164 komunikaty o treści istotnej dla biegłych rewidentów.
W tym czasie rozesłano 89 mailingów z najważniejszymi
informacjami.
Członkowie samorządu otrzymali 23 powiadomienia

SMS-owe.

Trwają prace nad nową stroną internetową KIBR.

Spotkania środowiskowe
W minionym roku przedstawiciele KRBR spotkali się z biegłymi
rewidentami w regionalnych oddziałach KIBR (w kolejności chronologicznej):
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Warszawa
Łódź
Olsztyn
Gdańsk
Rzeszów
Katowice
Bielsko-Biała
Poznań

Szczecin
Gorzów Wielkopolski
Bydgoszcz
Toruń
Lublin
Kraków
Zielona Góra

Powstała strona internetowa Dorocznej Konferencji Audytingu.

Jesteśmy obecni za granicą
Przedstawicielstwo / udział w pracach

Przedstawiciel KIBR

Okres przedstawicielstwa

Zgromadzenie Członków

Krzysztof Burnos

od 16.07.2015 r.

Zarząd

Maria Rzepnikowska

12.2013 r. – 12.2017 r.

Grupa robocza ds. etyki i kompetencji zawodowych

Wiesław Leśniewski

10.2001 r. – bezterminowo

Grupa robocza ds. ładu korporacyjnego i prawa spółek

Krzysztof Burnos

16.12.2014 r. – bezterminowo

Grupa robocza ds. polityki rewizji finansowej i usług
atestacyjnych

Anna Kazirod

13.05.2014 r. – bezterminowo

Forum ds. małych i średnich firm audytorskich

Krzysztof Burnos

20.12.2012 r. – bezterminowo

Federacja Europejskich Księgowych

Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Edukacji i Badań w zakresie rachunkowości (IAAER)
Komisja wykonawcza – Wiceprezes Zarządu IAAER

Danuta Krzywda

02.2013 r. – 11.2016 r.

Grzegorz Skrzeszewski

12.2015 r. – bezterminowo

Common Content Project
Przedstawiciel

KIBR współpracuje lub jest członkiem:

Jednym z priorytetów naszej kadencji było
upowszechnianie wiedzy o kompetencji biegłych
rewidentów oraz dbanie o wizerunek naszego samorządu. Zależało nam, żeby profesja na rynku kojarzona była przede wszystkim z profesjonalizmem
i usługami najwyższej jakości. Staraliśmy się, aby
głos zawodu i samorządu był obecny i dostrzegany
w debacie gospodarczej. Efekty działań można łatwo dostrzec. Przez ostatni rok nasi eksperci zabrali
głos, uczestnicząc w ponad 40 konferencjach, i byli
cytowani w ponad 50 publikacjach prasowych.
Chcemy, żeby pod koniec kadencji głos KIBR był
słyszalny na większości liczących się forów gospodarczych kraju.

Barbara Misterska-Dragan
Zastępca prezesa KRBR
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Jak dbamy o ochronę interesów zawodowych?
KIBR był aktywny w pracach nad projektem ustawy
o biegłych rewidentach.

Przedstawiciele KIBR uzyskali poparcie dla swoich postulatów
ze strony partnerów społecznych.

W oficjalnym stanowisku FEE krytycznie odniosło się do
pierwszego projektu założeń.

Stanowisko KIBR dotyczące ustawy opublikowały najważniejsze dzienniki ekonomiczne.

KIBR doprowadził do zorganizowania konferencji uzgodnieniowej z udziałem partnerów społecznych.

Udało się doprowadzić do zmiany najbardziej niekorzystnych zapisów projektu.

Czego dotyczy regulacja?

Pierwsze założenia

Obecny projekt ustawy
(stan na 30.06.2016)

Wysokość kary dyscyplinarnej dla biegłego rewidenta

Maksymalnie 4 mln zł

Maksymalnie 250 tys zł

Krajowy Sąd Dyscyplinarny, Krajowy
Rzecznik Dyscyplinarny

Likwidacja obu organów i zastąpienie ich
Komisją Odpowiedzialności Zawodowej

Organy pozostają

Możliwość świadczenia dodatkowych
usług dla badanego klienta

Możliwość świadczenia wyłącznie 10
dodatkowych usług dla badanych JZP
oraz NJZP

Wprowadzenie listy 12 usług niedozwolonych do świadczenia dla badanych JZP

Koncentracja przychodów od jednego
klienta NJZP

Maksymalnie 40% przychodu z wszystkich usług klienta NJZP

Utrzymanie obecnie istniejących przepisów - max 40% przychodu tylko z czynności rewizji finansowej od klienta NJZP

Dodatkowy limit koncentracji przychodów dla usług dodatkowych dla badanego klienta

Maksymalnie 70% dla JZP,
Maksymalnie 70% dla NJZP

Maksymalnie 50% dla JZP,
brak limitu dla NJZP

Podwykonawstwo

Zakazane

Dopuszczone, jeśli nie dotyczy całego
badania

Rotacja wewnętrzna kluczowego biegłego rewidenta:
w NJZP

4 lata z przerwą na 3 lata

Brak obowiązku

w JZP

4 lata z przerwą na 3 lata

5 lat z przerwą na 3 lata

Rotacja zewnętrzna firmy audytorskiej
przy badaniach JZP

Co 8 lat

Co 10 lat

Okres archiwizacji dokumentacji

11 lat

5 lat

Roczna opłata od badań JZP

7% przychodów z czynności rewizji
finansowej JZP

5,5% przychodów z czynności rewizji
finansowej JZP

System kontroli KKN

Kontrolerzy KKN o dwóch statusach: kon- Kontrolerzy o jednym statusie dla
trolujący duże NJZP i QJZP (kontrolerzy), wszystkich kontroli KKN (dotychczasowi
kontrolujący pozostałe NJZP (wizytatorzy) wizytatorzy)

Skalowalność kontroli firm audytorskich
przy stosowaniu międzynarodowych
standardów badania oraz przeprowadzaniu kontroli w podmiotach uprawnionych do badania

Zapewniona

Podział zadań kontrolnych pomiędzy KKN KNA – badania JZP, KKN – badania NJZP
i KNA
i pozostałe usługi zawodowe biegłych
rewidentów
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Zapewniona

KNA – badania JZP, KKN – badania NJZP
i pozostałe usługi zawodowe biegłych
rewidentów
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Opiniowaliśmy projekty aktów prawnych istotnych
dla profesji.
Spośród 138 projektów aktów prawnych (w tym 61 w 2016 r.
do chwili obecnej), które wpłynęły do KIBR, 32 stanowiska
wydała Komisja do opiniowania aktów prawnych.
Komisja współpracuje z 3 ekspertami.

Sprawa seniorów priorytetem KIBR
Spośród 7 tys. polskich biegłych rewidentów aż 3,3 tys. jest
w wieku powyżej 60 lat.
Spośród 7 tys. członków samorządu ok. 25% nie zamierza już
wykonywać zawodu z uwagi na wiek, a pozostaje w samorządzie jedynie z powodu prestiżu i zachowania tytułu zawodowego.

Dbamy o promocję innych usług biegłego rewidenta.
Promocja udziału biegłych rewidentów w procesie raportowania i poświadczania danych niefinansowych:
• Konferencja „Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu –
odpowiedzialne raportowanie” – ponad 200 uczestników
• Bezpłatne seminarium „Nowy obowiązek raportowania
pozafinansowego szansą na rozwój zawodowy biegłych”
• KIBR był partnerem Sustainability Reporting Week – cyklu
spotkań poruszających kwestie sprawozdawczości pozafinansowej
• KIBR obok Ministerstwa Gospodarki był współorganizatorem konferencji „Biznes a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność”
• KIBR był partnerem konferencji „Praktyki odpowiedzialnego
biznesu – rola zarządów i rad nadzorczych”
Opracowaliśmy wytyczne organizacyjno-metodyczne obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów na 2017 r. obejmujące inne usługi.

KIBR prowadzi spotkania z partnerami społecznymi na rzecz
uregulowania problemu emerytowanych biegłych rewidentów.

Przedstawiciel KIBR był obecny w pracach zespołu ds. społecznej odpowiedzialności biznesu przy Ministrze Gospodarki
– zespół tworzył m.in. rekomendacje dotyczącą raportowania
niefinansowego.

Ponad 50% partnerów społecznych, którzy zgłosili uwagi
do projektu ustawy, postuluje o konieczności uregulowania
problemu seniorów.

Braliśmy udział w pracach na rzecz nowej ustawy o zamówieniach publicznych – kryterium wyboru audytora nie będzie już
tylko cena.

KIBR poparły m.in.: sejmowa Komisja Polityki Se-

Rozmawiamy z regulatorem o roli biegłego rewidenta w systemie kontroli podatkowej.

nioralnej, Polska Unia Seniorów i Europejska
Unia Seniorów.
Prezes KRBR został zaproszony do wygłoszenia prezentacji
w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

Rozmawiamy z parlamentarzystami o znaczeniu biegłego
rewidenta w gospodarce.

Prace nad nowelizacją ustawy trwają już blisko rok. Po części odpowiadamy za to,
że proces ten wydłuża się. Jesteśmy bowiem aktywni na każdym etapie procesu
legislacyjnego. Dbamy o to, żeby nie wypaczyć idei, jaka stała za Dyrektywą 43.
Stoimy na straży zasady proporcjonalności, pamiętając, że rynek audytorski to nie
tylko ogromne podmioty, ale również MŚP. W proces konsultacji zmian prawa staraliśmy się angażować także członków naszego samorządu. Zgłaszali Państwo liczne
uwagi, które przekazywaliśmy ustawodawcy. Na bieżąco informowaliśmy Państwa
o postępach w pracach nad ustawą, od której zależy kształt i przyszłość naszej profesji. Ministerstwo dostrzegło nasze działania i bierze pod uwagę wiele postulatów.
Kwietniowy projekt ustawy uwzględnia ogromną większość naszych uwag do
początkowych założeń ustawy. W dbałości o wysoką jakość prawa wspierają nas
dziesiątki organizacji, z którymi pozostajemy w kontakcie w związku z procesem
tworzenia nowej ustawy.

Krzysztof Burnos
Prezes KRBR
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