Newsletter nr 2016/12 RO KIBR Warszawa
Drugi Benefis Biegłego Rewidenta

Rada Regionalnego Oddziału w Warszawie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wraz z Klubem Seniora serdecznie zaprasza na
wyjątkowe wydarzenie - Drugi Benefis Biegłego Rewidenta, który odbędzie się 3 października 2016 r. o godz. 17.00 w
Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5. Po części oficjalnej Benefisu serdecznie zapraszamy na występ
artystyczny „90 lat polskiej piosenki” oraz bankiet. Zapraszamy!
Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie 22/862 54 70/80 lub mailowo biuro@kibr.waw.pl.

Ruszyły pierwsze szkolenia – MSB w praktyce

Warszawa jest pierwszym miastem, w którym biegli rewidenci wzięli udział w szkoleniach z umiejętności stosowania
międzynarodowych standardów badania w praktyce. Organizatorami trzydniowych szkoleń są Szwajcarsko-Polski Program
Współpracy, Bank Światowy oraz KIBR. Biegli rewidenci w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie jako pierwsi mogli
skorzystać z udziału w cyklu trzydniowych praktycznych zajęć z umiejętności stosowania międzynarodowych standardów badania.
Uczestnicy na warsztatach uczyli się jak planować badanie, oceniać ryzyko oraz przeprowadzać i dokumentować proces rewizji
finansowej zgodnie z nowymi standardami. Zajęcia prowadzone są w dwudziestoosobowych grupach. W Warszawie
przeszkolonych zostanie w sumie dziesięć grup szkoleniowych w czerwcu i październiku tego roku.

Rozpoczęły się szkolenia z innych usług biegłego rewidenta

1 września br. rozpoczęły się w Regionalnym Oddziale KIBR w Warszawie szkolenia z innych usług biegłego rewidenta. We
wrześniu i październiku 2016 roku KIBR przeprowadzi cykl dwudniowych fakultatywnych szkoleń z zakresu usług innych niż usługa
badania
sprawozdań
finansowych.
Szkolenia organizowane są ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu Banku Światowego
"Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w
sektorze prywatnym.

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w Regionalnym Oddziale
KIBR w Warszawie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w
roku 2016. W tym roku organizujemy także szkolenia weekendowe. Zapraszamy.

SZCZEGÓŁY I ZAPISY > http://warszawa.kibr.org.pl/pl/Szkolenia_obligatoryjne_dla_bieglych_rewidentow

Po wakacjach wracają spotkania Klubów i sekcji brydżowej

Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na spotkania:
- Klubu Biegłego Rewidenta - w każdy czwarty czwartek miesiąca - pierwsze spotkanie wyjątkowo jutro - 29 września (czwartek)
godz. 16.00, siedziba Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie, ul. Wolność 7 lok. C,
- Klubu Seniora - w każdy trzeci czwartek miesiąca,
- Sekcji brydżowej Klubu Biegłego Rewidenta - w każdy pierwszy czwartek miesiąca.
Dokładne daty spotkań będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie http://warszawa.kibr.org.pl

