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Konferencja i spotkanie świąteczne Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie
20 grudnia 2016 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja "Zmiany w standardach
wykonywania zawodu biegłego rewidenta" połączona z wręczeniem odznak zasłużonym biegłym
rewidentom z Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie oraz ze spotkaniem świątecznym. W uroczystości
wzięło udział prawie 90 osób. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za obecność, a odznaczonym
biegłym rewidentom gratulujemy.

Warsztaty artystyczne dla Seniorów
12 grudnia ubiegłego roku w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie odbyło się drugie spotkanie z
cyklu Warsztatów artystycznych dla Seniorów. Warsztaty poprowadziła gdańska malarka Magda
Beneda, a ich efekt to piękne kartki świąteczne. Z powstałych prac złożony został kolaż, który stanowił
kartkę świąteczną Fundacji Seniora KIBR.
Kolejne spotkanie odbędzie się już 10 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnego Oddziału
KIBR w Warszawie, ul. Wolność 7 lok. C.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o kontakt mailowy - biuro@kibr.waw.pl
lub telefoniczny z biurem Oddziału - 22/ 862 54 70.

Spotkanie Klubu Biegłego Rewidenta
Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie Klubu Biegłego Rewidenta, które odbędzie się 26
stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie, ul.
Wolność 7 lok. C.
Planowany program spotkania:
1. „Sprzedaż usług biegłego rewidenta w Polsce i Anglii – porównanie” - David James;
2. Sprawozdanie z „Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym”- Maciej Skórzewski;
3. Sprawy różne.
Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Składka członkowska i opłata za wpis na listę podmiotów uprawnionych
w 2017 roku
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła na 2017 r. wysokość składki członkowskiej oraz opłaty za
wpis na listę podmiotów uprawnionych. Decyzję KRBR zaakceptowała Komisja Nadzoru Audytowego.
W przypadku składki członkowskiej, w 2017 r. będzie ona wynosiła 440 zł rocznie (składkę w obniżonej
wysokości pozostawiono na poziomie 20 zł rocznie). Z kolei w przypadku opłaty za wpis na listę
podmiotów uprawnionych w 2017 r., pozostawiono ją bez zmian, tj. w wysokości 1.500 zł.
Szczegóły dotyczące składek, informacje o prawie do niższej składki oraz wnioski i wzory oświadczeń
dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce SKŁADKI http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Skladki_czlonkowskie

