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Nowa ustawa o biegłych rewidentach

W czerwcu tego roku weszła w życie nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przez całe
wakacje, co wtorek w Regionalnym Oddziale PIBR w Warszawie odbywały się "Wakacyjne spotkania z ustawą", na których
dyskutowane były nowe regulacje prawne. Na wniosek naszego Oddziału Polska Izba Biegłych Rewidentów opracowała wykaz
kluczowych obowiązków biegłych rewidentów oraz firm audytorskich wynikających z przepisów nowej ustawy, która weszła w
życie 21 czerwca 2017 r., a także rozporządzenia UE nr 537/2014, którego przepisy stosuje się od dnia 17 czerwca 2016 r.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wykazem, który dostępny jest tu >>> WYKAZ OBOWIĄZKÓW

Konferencja "Jak przygotować firmę audytorską i warsztat biegłego rewidenta do wymogów nowej
Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym"

28 września 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT spotkaliśmy się na konferencji, aby omówić zmiany, jakie zaszły po
wejściu w życie nowej ustawy i przedyskutować konieczne przygotowanie firm audytorskich do nowych wymogów.
W pierwszej części konferencji prowadzonej przez Ewę Jakubczyk-Cały omówione zostały nowe regulacje, ich cel i zakres.
Poruszono także temat organizacji firm audytorskich w nowym stanie prawnym, a także omówiono wybrane zagadnienia dotyczące
projektowania systemów kontroli na bazie opracowań IFAC oraz wskazano możliwe sankcje i odpowiedzialność biegłych
rewidentów i firm audytorskich. W części tej dyskutowano także żywo o przyszłości małych i średnich firm audytorskich w świetle
nowych
regulacji.
W kolejnej części konferencji Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Warszawie Agnieszka Gajewska przedstawiła główne zasady,
które określa nowa ustawa (m.in. uzyskiwania uprawnień, wykonywania czynność rewizji finansowej, tworzenia i działania
komitetów audytu w Jednostkach Zainteresowania Publicznego itp.) oraz wskazała, co powinno zawierać sprawozdanie z badania,
jak powinna wyglądać dokumentacja klienta sporządzana przez firmę audytorską oraz, co powinno znaleźć się w aktach badania.
W ostatniej części Jadwiga Godlewska - Zastępca Prezesa Regionalnej Rady RO PIBR w Warszawie przedstawiła zadania Polskiej
Izby Biegłych Rewidentów oraz jej poszczególnych organów m.in. Krajowej Komisji Nadzoru oraz wskazała zakres kontroli przez
nią
prowadzonych.
W konferencji wzięło udział 160 biegłych rewidentów z Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie. Dziękujemy Państwu za
obecność i udział w dyskusji.

Spotkanie z nowymi członkami samorządu

9 października br. w Regionalnym Oddziale odbyło się kolejne już spotkanie z nowymi członkami RO PIBR w Warszawie, którzy w
ostatnim okresie dołączyli do naszego samorządu. Na spotkaniu młodzi biegli rewidenci dowiedzieli się szerzej o obowiązkach i
przywilejach wynikających z przynależności do samorządu, dyskutowano także o zmianach wynikających z przepisów nowej ustawy,
przestawiona została również oferta Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie związana zarówno ze sferą zawodową jak i integracyjną.

Medale Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Tradycyjnie już podczas Dorocznych Konferencji Audytingu wręczane są medale Polskiej Izby Biegłych Rewidentów najbardziej
zasłużonym biegłym rewidentom. Podczas wczorajszej wieczornej gali otrzymało je dziesięć osób. Wśród odznaczonych biegłych
rewidentów znalazł się także członek naszego Oddziału - Pan Józef Kuszneruk. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

Trzeci Benefis Biegłego Rewidenta

Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w kolejnym już Benefisie Biegłego Rewidenta, który odbędzie się 25 października 2017
r. o godz. 14.00 w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5.
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Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 20 października 2017 r. telefonicznie 22/862 54 70/80
lub mailowo na adres biuro@pibr.waw.pl

Ostatni rok cyklu szkoleniowego

Regionalny Oddział PIBR w Warszawie serdecznie zaprasza wszystkich biegłych rewidentów do udziału w szkoleniach
obligatoryjnych.
Dostępne
tematy
i
terminy
zajęć
>>>
SZKOLENIA
OBLIGATORYJNE
Przypominamy, że rok 2017 jest ostatnim rokiem w cyklu rozliczeniowym (2015-2017). Prosimy o sprawdzenie, ile godzin pozostało
Państwu do spełnienia wymogu minimalnej liczby godzin. Zwracamy także uwagę na samodzielne składanie do PIBR
OŚWIADCZENIA
o
odbytym
samokształceniu
zawodowym.
Zapraszamy również do korzystania z narzędzia do podsumowania statusu biegłego rewidenta w zakresie doskonalenia
zawodowego w cyklu rozliczeniowym 2015-2017 → Status ODZ 2015-2017
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