Newsletter nr 2017/18 RO KIBR w Warszawie

Jubileusz 25-lecia Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie
2 czerwca 2017 r. odbył się Jubileusz 25-lecia Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie. Spotkaliśmy się w
Oranżerii Restauracji Endorfina by odbyć wyjątkową podróż w czasie: w przeszłość i
w przyszłość. W programie były dyskusja o zmianach ważnych dla zawodu biegłego rewidenta, sondaż oraz a
sonda uliczna,. Potem miał miejsce bankiet oraz energetyczny występ artystów Teatru Roma. Do końca
imprezy czas umilał gościom DJ. Byłą to celebracja i wspólne świętowanie na miarę 25-lecia samorządu.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Państwu za obecność na gali jubileuszowej.

Ustawa o biegłych rewidentach

6 czerwca 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP (poz. 1089) ogłoszono ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem przepisów dotyczących opłat z tytułu nadzoru oraz zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, które
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Od 21 czerwca 2017 r. nasz samorząd to Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Jeśli pojawiają się dla Państwa niejasności w nowej ustawie informujemy, że na stronie internetowej Polskiej
Izby Biegłych Rewidentów uruchomiony został specjalny przycisk, umożliwiający zadanie pytanie lub
przesłanie swoich wątpliwości dotyczących interpretacji poszczególnych zapisów Ustawy o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Warunkiem przesłania pytania jest zalogowanie
się w serwisie.

Wakacyjne spotkania z Ustawą
Zapraszamy biegłych rewidentów z Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie na WAKACYJNE SPOTKANIA Z USTAWĄ,
które odbywać się będą co wtorek (zgodnie z poniższym harmonogramem), w godzinach porannych w siedzibie
Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, ul. Wolność 7 lok. C.
Celem spotkań będzie omówienie poszczególnych artykułów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także dyskusja, próba interpretacji nowych przepisów
i sformułowanie ewentualnych wątpliwości i pytań, które będą cyklicznie przekazywane do Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów, celem szczegółowego wyjaśnienia.
Spotkania prowadzić będą zamiennie panie Ksenia Magierska i Ewa Sobińska.
Zapraszamy Państwa do zgłaszania swojego uczestnictwa na pierwsze z planowanych spotkań w dniu 11 lipca 2017 r. na
adres mailowy biuro@kibr.waw.pl lub telefonicznie 22/ 862 54 70 oraz do aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

Harmonogram spotkań:
11 lipca (wtorek) –11.00-14.00
18 lipca (wtorek) – 9.00-12.00
25 lipca (wtorek) – 9.00-12.00
1 sierpnia (wtorek) – 9.00-12.00
8 sierpnia (wtorek) – 9.00-12.00
22 sierpnia (wtorek) – 9.00-12.00
29 sierpnia (wtorek) – 9.00-12.00

Spotkania z MSB w Zespołach Terenowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom biegłych rewidentów z regionu Rada Regionalnego Oddziału KIBR w
Warszawie podjęła decyzję o zorganizowaniu bezpłatnych spotkań z biegłymi rewidentami z Zespołów
Terenowych poświęconych wdrożeniu Międzynarodowych Standardów Badania.
Spotkanie ma na celu ułatwić biegłym rewidentom wdrożenie wymogów MSB i zaliczać będzie 8 h
szkoleniowych samokształcenia.
28 sierpnia 2017 r. – Siedlce
29 sierpnia 2017 r. – Ciechanów
30 sierpnia 2017 r. - Płock
Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z wymogami dokumentowania czynności rewizji finansowej zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Badania. Przedstawienie uczestnikom praktycznego sposobu
dokumentowania badania sprawozdań finansowych w oparciu o ryzyko. Szkolenie ma pomóc praktykom w
przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych o wysokiej jakości i efektywności kosztowej, tak by tym
samym umożliwić im lepszą obsługę MSP.
Materiały:
publikacje dostępne na stronach KIBR.
Wykładowca:
Justyna Beata Zakrzewska.
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