Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
O D P O W I E D Z I A L N Y PA R T N E R D L A B I Z N E S U

NASZA MISJA
Biegli rewidenci jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego mają szczególną rolę do odegrania
w gospodarce. Misją KIBR jest ochrona interesu publicznego poprzez wysoką jakość usług świadczonych
przez biegłych rewidentów, a także ochrona interesów zawodowych członków KIBR
oraz budowanie zaufania do zawodu biegłego rewidenta i jego profesjonalnej działalności.

KIBR W LICZBACH
Rok

1992 – powstanie KIBR

Ponad

7000 biegłych rewidentów
Ponad 12500 osób w procesie
kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta
Ponad

1600 firm audytorskich

27 Regionalnych Oddziałów
W roku 2000 odbyła się
pierwsza Doroczna Konferencja Audytingu

Krajowa Izba Biegłych
Rewidentów samorząd zawodowy
zrzeszający biegłych
rewidentów z całej
Polski

WSPIERAMY FIRMY W RAPORTOWANIU NIEFINANSOWYM
Nowe regulacje unijne (dyrektywa 2014/95/UE) poszerzające zakres raportowania o informacje niefinansowe (społeczne, środowiskowe,
pracownicze, dot. praw człowieka czy przeciwdziałania korupcji) i ujawniania polityki różnorodności stawiają przed firmami nowe wyzwania.
KIBR przygotowuje biegłych rewidentów i firmy audytorskie do roli profesjonalnego partnera zarządów i członków rad nadzorczych
w raportowaniu danych niefinansowych:

INICJATYWY

NARZĘDZIA

WYDARZENIA

Partner partnerstwa na rzecz
tłumaczenia międzynarodowego
standardu raportowania danych
niefinansowych Global Reporting Initiative
(GRI) G4 na język polski

Polska wersja materiałów Federacji
Europejskich Księgowych (FEE)
dotycząca stanowiska FEE i roli biegłych
w zmieniającym się porządku prawnym.

Seminaria w 5 miastach „Nowy obowiązek
raportowania pozafinansowego szansą na
rozwój zawodowy biegłych” we współpracy
z firmą CSRinfo (2014)

Współpraca przy publikacji
Ministerstwa Gospodarki
„Poradnik dla Raportujących –
Raportowanie niefinansowe”

Partner Sustainability Reporting Week
– tygodnia wydarzeń dot. raportowania
niefinansowego w całej Polsce
organizowanego przez CSRinfo (2015)

Członek Zespołu ds. Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Partner konferencji „Raportowanie
niefinansowe w Polsce” – Ministerstwo
Rozwoju i CSRnfo (2016)

PARTNER MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI

Federation of European Accountants
Fédération des Experts comptables Européens

www.ifac.org

www.fee.be

www.fidef.org

www.iaaer.org

www.commoncontent.com

KIBR – ROZWIJAMY ODPOWIEDZIALNY BIZNES
Zysk przestał już być jedynym kryterium oceny przedsiębiorstwa. Dzisiaj główne wyzwania biznesowe są związane z obszarem odpowiedzialnego
biznesu i zrównoważonego rozwoju (CSR). KIBR w swojej działalności postępuje w zgodzie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, promuje ideę
CSR w środowisku biegłych rewidentów oraz wyznacza dobre praktyki dla skupionych wokół KIBR biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Krzysztof
Burnos,

prezes
Krajowej Rady
Biegłych
Rewidentów
Biegli rewidenci dysponują
kompetencjami i doświadczeniem,
które pozwalają zarówno informacje
finansowe jak i niefinansowe
uporządkować, uczynić je
porównywalnymi, a przede wszystkim
zweryfikować ich wiarygodność.

Ewa
Sowińska,

zastępca
prezesa
Krajowej
Rady Biegłych
Rewidentów
Biegli rewidenci dzięki wiedzy,
doświadczeniu w sprawozdawczości
oraz swojemu warsztatowi,
są naturalnym partnerem
przedsiębiorców w poszukiwaniu
odpowiedzi na ważne i trudne pytanie
– jak rzetelnie zmierzyć i opisać
odpowiedzialność.

Ewelina
Kaczorowska-Wiosna,

kierownik Działu
Samorządowego
Biura KIBR
Narzędziem komunikacji między
organizacją i jej otoczeniem stały się
dziś raporty niefinansowe. To w nich
interesariusze organizacji szukają
informacji o tym, jak firma zarabia
i wydaje pieniądze.

NASZE INICJATYWY CSR

EDUKACJA FINANSOWA

UMACNIANIE IDEI CSR

Centrum Edukacji KIBR – kształci specjalistów

Organizator konferencji
„Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju
biznesu” o roli raportowania społecznej
odpowiedzialności biznesu (2014)

w dziedzinie rachunkowości, sprawozdawczości
i rewizji finansowej. Zapewnia doskonalenie wiedzy,
umiejętności i kompetencji biegłych rewidentów.

Konkursy na pracę magisterską
z zakresu rachunkowości
i rewizji finansowej
Patronaty – KIBR włącza się w wydarzenia
służące edukacji finansowej

Współorganizator konferencji

„Biznes a wyzwania społeczne,
środowiskowe i gospodarcze kraju.
Rola i odpowiedzialność”
z Ministerstwem Gospodarki (2015)

Współorganizator spotkania „Open Eyes
Economy” pt. „Firma-Idea”
z prof. Jerzym Hausnerem (2016)
PARTNER MERYTORYCZNY WYDARZEŃ:

WSPIERANIE BIEGŁYCH
REWIDENTÓW
Seminaria z zakresu międzynarodowych standardów rewizji finansowej.
W sumie ze szkoleń skorzystało
ponad 3000 biegłych rewidentów.

Fundacja seniora zapewnia emerytowanym

„Praktyki odpowiedzialnego biznesu
– rola zarządów i rad nadzorczych” –

konferencja organizowana przez CSRinfo –
5 wydarzeń, ponad 800 uczestników (2015)

„Współpraca - to się opłaca!” –
konferencja organizowana przez Instytut
Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (2016)
„How much is enough? –
W poszukiwaniu nowych wartości
w biznesie” - wydarzenie z cyklu

biegłym rewidentom opiekę i pomoc społeczną
oraz wsparcie dla tych którzy zaprzestali
czynną działalność zawodową oraz dba
o ich aktywizację zawodową.

Ekonomia/kultura/wartości organizowane
przez Politechnikę Gdańską (2016)

Portal otwartych zasobów edukacyjnych

– spotkanie organizowane
przez Gdański Klub Biznesu (2016)

– KIBR przeciwdziała zjawisku wykluczenia
cyfrowego wśród biegłych rewidentów
poprzez zapewnienie im dostępu
do darmowych szkoleń internetowych.

„Biznes, CSR i prawa człowieka”

„Open Eyes Economy Summit 2016” –
forum poświęcone ekonomii wartości
„Gospodarka otwierających się oczu”

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
Ewa Sowińska,
ewa.sowinska@kibr.org.pl,
502 184 583,
Ewelina Kaczorowska-Wiosna,
ewelina@kibr.org.pl,
696 046 700.
Więcej na stronie:
www.kibr.org.pl

KIBR i Centrum Edukacji KIBR posiada szeroką ofertę kursów dopasowanych do oczekiwań rynku
i dba o ich najwyższą jakość.
Zapraszamy na szkolenia z zakresu CSR i raportowania niefinansowego:
• Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes – kluczowe założenia, normy,
standardy oraz zarządzanie ryzykami
• Zasady i proces raportowania danych niefinansowych wg standardu GRI G4
• Wprowadzenie do weryfikacji danych niefinansowych według zaleceń GRI
• Wskaźniki profilowe i społeczne GRI G4 z perspektywy audytora
• Wskaźniki ekonomiczne i środowiskowe z perspektywy audytora

Zapisz się już dziś:

ce.kibr.org.pl

