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Implementacja mi dzynarodowych standardów 
badania sprawozda  finansowych do ma ych

i rednich kancelarii bieg ych rewidentów

ukasz Bielecki*

Nowe normy zawodowe musz  by  stosowane przez bieg ych rewidentów przeprowadzaj -
cych czynno ci badania sprawozda  finansowych w kancelariach audytorskich za rok 2016 
lub w przypadku niebadania jednostek zainteresowania publicznego – do bada  za rok 
2017. Implementacja Mi dzynarodowych Standardów Badania w Polsce do czynno ci rewizji 
finansowej stanowi bardzo powa ne wyzwanie i jest szeroko komentowana w rodowisku 
audytorów. Artyku  stanowi analiz  zmian uregulowa  zawodu bieg ego rewidenta na prze-
strzeni lat oraz prób  znalezienia przyczyn, dla których zastosowanie nowych norm wykony-
wania zawodu przysparza wielu trudno ci w rodowisku bieg ych rewidentów zatrudnionych 
w ma ych i rednich podmiotach uprawnionych do badania sprawozda  finansowych.
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Implementation of International Auditing Standards in Polish Medium
and Small Auditing Companies

New standards for the auditor’s profession have to be applied by Polish independent auditors 
to the revision of financial statements for 2016. When public interest companies are not clients 
of an auditor’s entity, this is required for audits for 2017. The implementation of International 
Auditing Standards in Poland is a serious challenge and a subject of many discussions among 
auditors. The article presents an analysis of the chain of events that led to such a change. The 
author aims to find the reason why the application of international standards is so difficult for 
Polish auditors who perform their duties in medium and small auditing companies.
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1. Wst p

W lutym 2015 r. Krajowa Rada Bieg ych 
Rewidentów uchwa  2783/52/2015 wpro-
wadzi a Mi dzynarodowe Standardy Bada-
nia (dalej: MSB, Mi dzynarodowe Stan-
dardy Rewizji Finansowej, MSRF) jako 
obowi zuj ce normy wykonywania zawodu 
dla polskich audytorów zewn trznych. 
Podmiotowo uchwa a obejmuje wszystkie 
polskie podmioty uprawnione do badania 
sprawozda  finansowych, natomiast czas 
ich implementacji jest zale ny od wielko ci 
podmiotów badanych przez dany podmiot.

Przedmiotem bada  autora przedstawio-
nych w niniejszym artykule jest zagadnienie 
wp ywu implementacji MSB na dzia alno  
rednich i ma ych podmiotów audytorskich 

i prac  zatrudnionych w tych podmiotach 
bieg ych rewidentów. Celem niniejszego 
artyku u jest przedstawienie i znalezienie 
przyczyn trudno ci wynikaj cych z imple-
mentacji MSRF, na tle zmian uregulowa  
zaczynaj cych si  od poziomu europej-
skiego do ostatecznego wykonawcy us ug 
audytorskich w Polsce.

Realizuj c wskazany cel, dokonano 
krytycznej analizy literatury, czasopism 
fachowych oraz przepisów prawnych na 
poziomie europejskim oraz polskim, jak 
równie  aktów wydanych przez Krajow  
Izb  Bieg ych Rewidentów. Na potrzeby 
niniejszego artyku u wykorzystano tak e 
praktyczne do wiadczenia autora oraz 

zastosowano metod  wywiadu w rodo-
wisku bieg ych rewidentów wykonuj cych 
czynno ci rewizji finansowej w kancelariach 
rednich i ma ych. Autor w artykule przed-

stawia opinie autorytetów w dziedzinie 
rewizji finansowej w Polsce, niezale nych 
bieg ych rewidentów wykonuj cych czynno-
ci badania sprawozda  finansowych oraz 

przedstawia swoje spostrze enia – m odego 
naukowca i praktyka.

2. Implementacja 
Mi dzynarodowych Standardów 
Badania w Unii Europejskiej

Rada Mi dzynarodowych Praktyk Rewi-
zji Finansowej (International Auditing and 
Assurance Standards Boards – IASSB) jest 
jednym ze sta ych organów IFAC (Interna-
tional Federation of Accountants). Rada 
powsta a w miejsce Komitetu Mi dzyna-
rodowych Praktyk Rewizji Finansowej 
(International Auditing Practices Com-
mittee – IAPC). G ównym zadaniem Rady 
jest poprawa jako ci i ujednolicanie praktyk 
rewizji finansowej oraz us ug pokrewnych 
na ca ym wiecie, jak równie  wzmacnianie 
zaufania publicznego do audytu globalnego 
i samego zawodu audytora (http://www.ifac.
org/IAASB/; Hulicka, 2008, s. 79). Zakres 
regulacji wydawanych przez Rad  Mi dzy-
narodowych Standardów Rewizji Finanso-
wej i Us ug Atestacyjnych (IAASB) przed-
stawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Struktura regulacji wydawanych przez Rad  Mi dzynarodowych Standardów Rewizji 
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ród o: Pfaff (2007), s. 128.
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MSB maj  zastosowanie do badania 
historycznych informacji finansowych 
uj tych w sprawozdaniach finansowych. 
Zawieraj  one podstawowe zasady i klu-
czowe procedury oraz dotycz ce ich 
wytyczne maj ce posta  wyja nie  i innych 
materia ów. Warty zaznaczenia jest fakt, 
e podstawowe zasady i kluczowe proce-

dury nale y interpretowa  przy uwzgl d-
nieniu wyja nie  i innych materia ów sta-
nowi cych wytyczne do ich stosowania. 
Wskazówki dotycz ce Mi dzynarodowych 
Praktyk Rewizji Finansowej maj  na celu 
zapewnienie bieg ym rewidentom prak-
tycznej pomocy we wdra aniu MSRF oraz 
promowanie w a ciwej praktyki. Wska-
zówki te nie maj  natomiast rangi stan-
dardów.

Mi dzynarodowe Standardy Us ug 
Przegl du dotycz  historycznych informa-
cji finansowych, gdy poddawane s  one 
procedurom przegl du, a nie pe nego 
badania. Mi dzynarodowe Standardy 
Us ug Atestacyjnych s  stosowane przy 
wykonywaniu przez audytorów us ug ate-
stacyjnych dotycz cych innych zagadnie  
ni  historyczne informacje finansowe. 
Natomiast Mi dzynarodowe Standardy 
Us ug Pokrewnych maj  zastosowanie 
przy procedurach kompilacji lub innych 
uzgodnionych procedurach dotycz cych 
informacji finansowych.

Tworzenie i udoskonalanie regulacji 
wydawanych przez Rad  Mi dzynaro-
dowych Standardów Rewizji Finansowej 
i Us ug Atestacyjnych jest procesem ci -
g ym zarówno na poziomie mi dzynaro-
dowym podczas ich stanowienia, jak i na 
poziomie krajowym podczas ich imple-
mentacji (https://www.kibr.org.pl/pl/Pro-
ces_wdrazania_MSB).

W procesie harmonizacji standardów 
wykonywania zawodu bieg ego rewidenta 
na terenie Unii Europejskiej kluczowy 
by  art. 26 VIII Dyrektywy (Dyrektywa 
2006/43/ WE) wprowadzaj cy wymóg sto-
sowania Mi dzynarodowych Standardów 
Rewizji Finansowej przyj tych i zaak-
ceptowanych przez Komisj  Europejsk  
(Andrzejewski i Grabi ski, 2006, s. 195).

We wrze niu 2011 r. Parlament Europej-
ski podj  rezolucj , w której m.in. postulo-
wa , aby Komisja pilnie przyj a – w formie 
rozporz dzenia – MSB. Umo liwi oby to 
pe n  harmonizacj  sposobu badania spra-
wozda  finansowych na poziomie europej-
skim oraz u atwi oby prace organom nad-

zoru. Zdaniem autora parlament wyrazi  
w rezolucji istotny dla dalszych rozwa a  
niniejszego artyku u pogl d, e bez wzgl du 
na wielko  spó ki przeprowadzenie bada-
nia stanowi tego samego rodzaju przedsi -
wzi cie, ale badanie nale y dostosowa  do 
specyfiki ma ych i rednich przedsi biorstw 
(Kwasiborski, 2014, s. 9).

W roku 2015 pod wp ywem przyj -
cia nowej Dyrektywy Unii Europejskiej 
(Dyrektywa 2013/34/UE) oraz Rozporz -
dzenia (537/2014/UE) Mi dzynarodowe 
Standardy Badania uleg y zmianie i zosta o 
oficjalnie wydanych 37 standardów. Prze-
s ank  kolejnych zmian by o zaspokajanie 
potrzeb interesariuszy oraz wzbogacanie 
zawarto ci informacyjnej i przydatno ci 
raportów z bada  sprawozda  finansowych 
(FEE, 2015b). Formalnie Komisja Europej-
ska do dnia dzisiejszego nie przyj a jednak 
w formie rozporz dzenia pakietu standar-
dów rewizji finansowej.

Proces implementacji nast powa  i wci  
nast puje poprzez wprowadzanie MSB 
do krajowych regulacji przez same kraje 
cz onkowskie. Niektóre pa stwa cz onkow-
skie (w tym Polska) przyj y dobrowolnie 
standardy badania jako krajowe standardy 
badania bez modyfikacji, inne z nielicznymi 
uzupe nieniami. Proces implementacji jed-
nolitych standardów rewizji finansowej 
w krajach Unii Europejskiej wed ug stanu 
na 2015 r. przedstawia tabela 1.

Odnosz c si  do perspektyw implemen-
tacji i stosowania MSB, mo na stwierdzi , 
e proces harmonizacji obj  ju  niemal 

ca  Uni  Europejsk  W niedalekiej przy-
sz o ci niewykluczone jest obj cie proce-
sem ujednolicania mi dzynarodowych 
standardów badania na poziomie ju  nie 
tylko europejskim, ale tak e wiatowym. 
M. Andrzejewski (2012, s. 133) zwróci  
uwag  na zgodno  postulatów wprowa-
dzonych przez Dyrektyw  2006/43/WE 
z ustaw  SOX w Stanach Zjednoczonych, 
m.in. w zakresie:
– jednostek zainteresowania publicznego,
– dba o ci o niezale no  bieg ych rewi-

dentów,
– funkcjonowania komitetów audytu.

Mo e to prowadzi  do wniosku, e 
kolejnym krokiem w procesie harmonizacji 
standardów wykonywania zawodów przez 
niezale nych audytorów b dzie mi dzykon-
tynentalny proces wprowadzenia jednoli-
tych standardów badania dla Europy oraz 
Ameryki Pó nocnej.
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3. Polskie normy wykonywania 
zawodu bieg ego rewidenta
w kontek cie Mi dzynarodowych 
Standardów Badania

Po wej ciu w ycie przepisów ustawy 
z 7.05.2009 r. o bieg ych rewidentach 
(Dz.U. nr 77, poz. 649 z pó n. zm.) Kra-
jowa Rada Bieg ych Rewidentów uzna a, 
e nale a oby wyda  kolejny zbiór norm 

wykonywania zawodu bieg ego rewidenta. 
W mi dzyczasie IFAC dokona o popra-
wek i udoskonali o rekomendowane przez 
siebie MSB, a Dyrektywa 2006/43/UE 
zapowiada a wprowadzenie obowi zku 
stosowania ich przez kraje Unii Europej-
skiej.

Wobec powy szego Krajowa Rada 
Bieg ych Rewidentów 14 czerwca 2011 r. 
podj a uchwa  przyjmuj c  MSRF jak 
obowi zuj ce od 1 stycznia 2012 r. Jednak 
Komisja Nadzoru Audytowego nie zatwier-
dzi a wspomnianej uchwa y ze wzgl dów 
formalnych (Król-St pie , 2012, s. 114). 
Argumentem przeciw implementacji 
MSRF by  brak przepisów przej ciowych 
dotycz cych udost pniania i stosowania 
nowych standardów badania.

Jednocze nie Komisja ds. standary-
zacji us ug wiadczonych przez bieg ych 
rewidentów, dzia aj ca pod przewodnic-
twem Antoniego Kwasiborskiego, podj a 
prace ukierunkowane na sprawne wpro-
wadzenie w Polsce MSRF. Sobczak (2012) 
pozytywnie ocenia  podj te przez Komisj  
dzia ania, zwracaj c uwag  na fakt, e nie 

powinno si  ju  opracowywa  kolejnych 
polskich standardów badania, podczas gdy 
„istniej  standardy badania opracowane 
przez mi dzynarodowe gremia fachowców. 
MSRF zawieraj  olbrzymi dorobek wiedzy 
fachowej i do wiadcze  z dziedziny rewizji 
finansowej i dzi  nie ma lepszego opraco-
wania” (Sobczak, 2012, s. 8). Autor niniej-
szego artyku u uwa a natomiast, e by y 
to dzia ania koniecznie, nie wiadomo tylko 
czy wystarczaj ce (o czym wiadcz  ci g e 
trudno ci w implementacji, o czym mowa 
w ostatnim punkcie artyku u).

W lutym 2015 r. Krajowa Rada Bie-
g ych Rewidentów podj a z jednej strony 
prze omow  dla standaryzacji us ug rewi-
zji finansowej w Polsce, z drugiej strony 
d ugo oczekiwan  uchwa  nr 2783/52/2015 
KRBR z 10.02.2015 r w sprawie krajowych 
standardów rewizji finansowej, wprowadza-
j c  do polskiego porz dku prawnego jako 
Krajowe Standardy Rewizji Finansowej 
(dalej: KSRF) wydane przez IAASB:
– Mi dzynarodowe Standardy Badania 

(MSB),
– Mi dzynarodowe Standardy Us ug 

Przegl du (MSUP),
– Mi dzynarodowe Standardy Us ug 

Atestacyjnych Innych ni  Badania 
i Przegl dy Historycznych Informacji 
Finansowych (MSUA).
Uchwa a zosta a tym razem zatwier-

dzona przez Komisj  Nadzoru Audyto-
wego. Pe na lista Krajowych Standardów 
Rewizji Finansowej wprowadzonych powy -
sz  uchwa  znajduje si  w tabeli 2.

Tabela 1. Proces implementacji Mi dzynarodowych Standardów Badania w krajach Unii Europejskiej 

(kwiecie  2015)

Kraje cz onkowskie Status Liczba

Austria, Belgia, Bu garia, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, 
Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, W gry, Irlandia, W ochy, 
Litwa, otwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Rumunia, 
S owacja, S owenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania

Mi dzynarodowe 
Standardy Badania 
zosta y przyj te do 
stosowania

25

Francja, Niemcy, Portugalia

Kraje czekaj  na 
oficjalne przyj cie 
Mi dzynarodowych 
Standardów Badania 
przez Komisj  
Europejsk

 3

Razem 28

ród o: FEE (2015), s. 4.
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Tabela 2. Krajowe Standard Rewizji Finansowej w brzmieniu Mi dzynarodowych Standardów Badania

Nr
KSRF

Nazwa

200
Ogólne cele niezale nego bieg ego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie
z mi dzynarodowymi standardami badania

210 Uzgadnianie warunków zlecenia badania

220 Kontrola jako ci badania sprawozda  finansowych

230 Dokumentacja badania

240
Odpowiedzialno  bieg ego rewidenta podczas badania sprawozda  finansowych 
dotycz ca oszustw

250 Uwzgl dnienie prawa i regulacji podczas badania sprawozda  finansowych

260 Komunikowanie si  z osobami sprawuj cymi nadzór

265
Komunikowanie si  z osobami sprawuj cymi nadzór i kierownictwem w sprawie s abo ci 
kontroli wewn trznej

300 Planowanie badania sprawozda  finansowych

315
Identyfikacja i ocena ryzyk istotnego zniekszta cenia dzi ki zrozumieniu jednostki
i jej otoczenia

320 Istotno  przy planowaniu i przeprowadzaniu badania

330 Post powanie bieg ego rewidenta w odpowiedzi na ocen  ryzyka

402
Okoliczno ci wymagaj ce uwzgl dnienia przy badaniu jednostki korzystaj cej
z organizacji us ugowej

450 Ocena zniekszta ce  rozpoznanych podczas badania

500 Dowody badania

501 Dowody badania – rozwa ania szczególne dotycz ce wybranych zagadnie

505 Potwierdzenia zewn trzne

510 Zlecenie badania po raz pierwszy – stany pocz tkowe

520 Procedury analityczne

530 Badanie wyrywkowe (próbkowanie)

540
Badanie warto ci szacunkowych, w tym szacunków warto ci godziwej i powi zanych 
ujawnie

550 Podmioty powi zane

560 Pó niejsze zdarzenia

570 Kontynuacja dzia alno ci

580 Pisemne o wiadczenia

600
Badanie sprawozda  finansowych grupy (w tym praca bieg ych rewidentów cz ci grupy) 
– uwagi szczególne

610 Wykorzystanie pracy audytorów wewn trznych

620 Korzystanie z wyników pracy eksperta powo anego przez bieg ego rewidenta

700 Formu owanie opinii i sprawozdanie na temat sprawozda  finansowych

705 Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezale nego bieg ego rewidenta

706
Paragraf obja niaj cy i paragraf dotycz cy innej sprawy w sprawozdaniu niezale nego 
bieg ego rewidenta
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Standardy oznaczone numerami 
200– 299 zwi zane s  z ogólnymi zasadami 
i odpowiedzialno ci  bieg ego rewidenta, 
300– 499 dotycz  szacowania ryzyka i reak-
cji w odpowiedzi na oszacowane ryzyko, 
500–599 podejmuj  temat dowodów 
badania, 600– 699 wskazuj , w jaki sposób 
i kiedy nale y korzysta  z ustale  innych 
osób, 700– 799 dotycz  sprawozda  z bada-
nia, a 800–899 znajduj  zastosowanie przy 
dziedzinach specjalistycznych (Koco , 
2009, s. 19).

Dodatkowo wprowadzono 2 KSRF doty-
cz ce przeprowadzania przegl dów spra-
wozda  finansowych (2400, 2410), 5 KSRF 
reguluj cych wykonywanie us ug atestacyj-
nych innych ni  badania i przegl dy histo-
rycznych informacji finansowych(3000, 
3400, 3402, 3410, 3420).

W wyniku wprowadzenia wymienionych 
regulacji obecnie w Polsce obowi zuj  dwie 
grupy standardów bada :
1) Krajowe Standardy Rewizji Finansowej 

(KSRF 1, KSRF 2), które stosuj  ju  
wszystkie firmy audytorskie badaj ce 
sprawozdania finansowe jednostek nie-

b d cych Jednostkami Zainteresowania 
Publicznego (dalej JZP – odnosi si  to 
do podmiotów najwi kszych i najbar-
dziej ryzykownych spe niaj cych usta-
wowe wymogi typu: spó ki akcyjne, 
banki, ubezpieczyciele, fundusze inwe-
stycyjne);

2) Krajowe Standardy Rewizji Finansowej 
w brzmieniu Mi dzynarodowych 
Standardów Bada , przyj te uchwa  
Krajowej Rady Bieg ych Rewidentów 
z dnia 10 lutego 2015 r., które powinny 
by  stosowane przez firmy audytorskie 
badaj ce sprawozdania finansowe JZP 
pocz wszy od okresów sprawozdawczych 
ko cz cych si  w dniu 31 grudnia 2016 r. 
i pó niej.
Pocz wszy od badania sprawozda  finan-

sowych za okresy sprawozdawcze ko cz ce 
si  w dniu 31 grudnia 2017 r. wszyscy biegli 
rewidenci w Polsce b d  zobowi zani do 
stosowania KSRF w brzmieniu MSB do 
wszystkich podmiotów podlegaj cych bada-
niu.

Istnia a równie  mo liwo  wcze niej-
szego przyj cia do stosowania MSRF pod 

Nr
KSRF

Nazwa

710
Informacje porównawcze – dane koresponduj ce i porównawcze sprawozdania 
finansowe

720
Odpowiedzialno  bieg ego rewidenta dotycz ca innych informacji zamieszczonych
w dokumentach zawieraj cych zbadane sprawozdania finansowe

800
Badanie sprawozda  finansowych sporz dzonych zgodnie z ramowymi za o eniami 
specjalnego przeznaczenia – uwagi szczególne

805
Badanie pojedynczych sprawozda  finansowych oraz okre lonych elementów, kont
lub pozycji sprawozdania finansowego – uwagi szczególne

810 Zlecenie sporz dzenia sprawozdania na temat skróconych sprawozda  finansowych

2400 Przegl d historycznych sprawozda  finansowych 

2410
Przegl d ródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezale nego 
bieg ego rewidenta jednostki

3000 Us ugi atestacyjne inne ni  badania lub przegl dy historycznych informacji finansowych

3400 Sprawozdanie prognozowanych informacji finansowych

3402 Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacjach us ugowych

3410 Us ugi atestacyjne dotycz ce sprawozda  na temat gazów cieplarnianych

3420
Us ugi atestacyjne polegaj ce na wydaniu raportu na temat kompilacji informacji 
finansowych pro forma zawartych w prospekcie

ród o: opracowanie w asne na podstawie opublikowanych standardów badania na stronie https://
www.pibr.org.pl/pl/prawo#krajowe-standardy-rewizji-finansowej.

cd. tabeli 2
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warunkiem równoczesnego stosowania 
odpowiedniej wewn trznej kontroli jako ci, 
po uprzednim poinformowaniu Krajowej 
Komisji Nadzoru o terminie rozpocz cia 
stosowania nowych standardów.

4. Trudno ci we wprowadzeniu MSB 
do stosowania przez ma e
i rednie podmioty audytorskie

Konieczno  wprowadzenia do stoso-
wania MSB obejmuje wszystkie podmioty 
uprawnione do badania sprawozda  finan-
sowych w Polsce. Ma e i rednie firmy 
audytorskie jednak s  w du o trudniejszym 
po o eniu od du ych podmiotów siecio-
wych ze wzgl du na ograniczone zasoby 
finansowe, mniejszy dost p do szkole , 
cz sto brak kontaktów z zagranicznymi 
partnerami. Tez  t  potwierdza fakt, e 
najwi ksze sieciowe podmioty audytorskie 
wcze niej dobrowolnie skorzysta y z mo -
liwo ci przej cie na MSRF (Kwasiborski, 
2015, s. 7).

Wywiadem rodowiskowym obj to 
bieg ych rewidentów z dwóch kancelarii 
audytorskich z drugiej dziesi tki rankingu 
firm audytorskich publikowanych przez 
gazet  „Rzeczpospolita” oraz czasopismo 
„Rachunkowo ” oraz dwóch bieg ych 
rewidentów prowadz cych samodzielnie 
czynno ci rewizji finansowej. Do sformu-
owania wniosków autor wykorzysta  swoje 

do wiadczenia zdobyte w trakcie badania 
sprawozda  finansowych w podmiocie 
audytorskim redniej wielko ci.

Zmiany w normach zawodowych bie-
g ych rewidentów wprowadzone przez MSB 
s  kolosalne. Po ród wielu zmian dotycz -
cych procesu badania warto zwróci  uwag , 
e kluczowym dla ca ego procesu rewizji 

finansowej sta  si  etap planowania. W tym 
wst pnym etapie dokonuje si  rozpoznania, 
gdzie mog  kry  si  zniekszta cenia, czym 
mog  by  spowodowane i jakie procedury 
nale y dobra , by móc ustali  stan fak-
tyczny. Proces badania zgodny z MSRF nie 
jest jednak ca kowicie odmienny od dotych-
czasowego, opartego na standardach krajo-
wych. Zmiana nie polega na wprowadzeniu 
nowych technik badania, lecz na odpowie-
dzi, czy i kiedy je stosowa . Opinia na temat 
procesu badania wed ug MSB wyra ona 
przez obecnego prezesa Polskiej Izby Bie-
g ych Rewidentów Krzysztofa Burnosa (Ku 
czemu zmierzamy…, 2015) potwierdza sta-
nowisko autora w tej kwestii.

Obecn  praktyk  jest stosowanie przez 
bieg ych rewidentów wszystkich technik 
badania w stosunku do wszystkich obsza-
rów sprawozdawczo ci, co zdaniem autora 
nie jest zbie ne z celami standardów mi -
dzynarodowych. Innymi obszarami, którym 
biegli rewidenci b d  musieli przyjrze  si  
wnikliwiej ni  dotychczas, jest dog bna 
analiza ryzyka oszustw i mo liwo ci konty-
nuacji dzia alno ci.

Analizuj c problem, autor podj  prób  
odpowiedz na pytanie: gdzie le y przyczyna 
problemów w implementacji nowych stan-
dardów do badania sprawozda  finanso-
wych przez ma e i rednie kancelarie bie-
g ych rewidentów?

Po pierwsze, problemem jest liczba 
i obj to  nowych regulacji – 36 standar-
dów dotycz cych tylko badania sprawozda  
finansowych, 2 standardy us ug przegl du, 
5 standardów w zakresie us ug atestacyj-
nych, o cznej obj to ci oko o 1000 stron 
zast pi o 3 krajowe standardy o obj to ci 
100 stron. Jest to fakt niepodwa alny, e 
dok adne zapoznanie si  ze standardami 
i pe ne prze o enie na metodologi  bada-
nia wymaga du o czasu.

Drugim argumentem utrudniaj cym 
wprowadzenie MSRF do praktyki bada-
nia sprawozda  finansowych w Polsce 
w ma ych i rednich kancelariach bieg ych 
rewidentów jest niew tpliwie ju  ugrun-
towana praktyka bada  przez najbardziej 
do wiadczonych bieg ych rewidentów. 
Warte zaznaczenia jest, e spo ród 7 tysi cy 
bieg ych rewidentów ponad 3,3 tysi ca jest 
w wieku ponad 60 lat (https://www.pibr.org.
pl/pl/aktualnosci/144,KIBR-rozmawia-o-
rozwiazaniach-regulacyjnych-dla-bieglych-
rewidentow-seniorow). Biegli z najwi k-
szym baga em do wiadczenia sceptycznie 
podchodz  do mi dzynarodowych standar-
dów rewizji finansowej i nie s  do ko ca 
ch tni, by ca kowicie zmieni  sposób post -
powania podczas wykonywania czynno ci 
rewizji finansowej. A taka zmiana praktycz-
nie z roku na rok jest wymagana.

Kolejn  problematyczn  kwesti  mo e 
by  informatyzacja procesu badania – przy-
czyna ta wi e si  ci le z poprzedni . Nie-
rzadko badania osób zaawansowanych 
sta em odbywa y si  bez wykorzystania 
narz dzi informatycznych lub z wykorzy-
staniem ich w bardzo ograniczonym zakre-
sie. Nowe procedury badania wymagaj  
szacowania ryzyka, przypisywania kontroli 
do oszacowanych ryzyk, pe nej spójno ci 
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badania podczas wykonywanych czynno ci. 
Jest to bardzo trudne, o ile nie niemo liwe 
do wykonania przy wykorzystaniu trady-
cyjnych narz dzi do badania sprawozda  
finansowych.

Ostatnim punktem, na który autor chce 
zwróci  uwag , jest brak dost pu do szko-
le  przeprowadzanych przez praktyków 
stosuj cych standardy mi dzynarodowe 
– jest to problem dotykaj cy szczególnie 
rednich i ma ych podmiotów audytor-

skich. Sieciowe podmioty mi dzynarodowe 
dzi ki wymianie do wiadcze  z praktykami 
z innych krajów Unii Europejskiej maj  
sta y dost p do niezb dnych w nowym pro-
cesie badania – porad specjalistów w tym 
zakresie. Najwybitniejsze osoby spoza 
kr gu najwi kszych podmiotów audytor-
skich nie s  w stanie pomóc i pokierowa  
innych bieg ych rewidentów ze wzgl du na 
oczywisty brak praktyki w stosowaniu stan-
dardów mi dzynarodowych. Podr czniki 
pisane w oparciu wy cznie o nowe normy 
wykonywania zawodu bieg ego rewidenta 
nie pomagaj  w zastosowaniu ich w prak-
tyce, a przet umaczone dokumentacje 
badania z innych krajów stosuj cych stan-
dardy mi dzynarodowe mog  nie przysta-
wa  do polskiej rzeczywisto ci.

Zauwa one przez autora publikacji 
rozwi zanie stosowane wobec powy szych 
trudno ci, które zacz o by  stosowane 
w praktyce, to wykonywanie wszystkich 
czynno ci dotychczasowych zwi zanych 
z rozbudowanymi procedurami wiarygodno-
ci oraz ubogacanie badania i dokumentacji 

o setki ankiet dotycz cych ryzyk, kontroli, 
przegl dów analitycznych. Ca o  w wyniku 
powy szych dzia a  nie mo e by  spójna.

Autor nie zgadza si  z takim post powa-
niem, poniewa  uwa a, e samo wprowa-
dzenie MSB nie musi si  wi za  ze wzro-
stem pracoch onno ci i rozbudowaniem 
dokumentacji z badania – o czym jest cz -
sto mowa w rodowisku bieg ych rewiden-
tów – za przyk ad tego stanowiska mo na 
uzna  wyk ady niektórych prelegentów 
w corocznej konferencji audytingu z 2016 r. 
(Smejda-Ros oniec, 2015).

Autor w pe ni zgadza si  z podej ciem 
„skalowania” prezentowanym przez pre-
zesa Polskiej Izby Bieg ych Rewidentów 
K. Burnosa (Ku czemu zmierzamy…, 
2015). Mi dzynarodowe Standardy Rewizji 
Finansowej nie zosta y opracowane wy cz-
nie na podstawie bada  du ych jednostek. 
IAASB przeprowadza projekt potwierdza-

j cy, e MSRF daj  si  dostosowa  do wiel-
ko ci badanych jednostek (s  „skalowane”), 
dlatego mo na je stosowa  do badania 
mniejszych przedsi biorstw. W sytuacji, 
gdy pewne postanowienia standardów s  
nieadekwatne do zaistnia ych okoliczno ci, 
zapisy te nie powinny by  stosowane.

5. Podsumowanie

Problem stosowania nowego podej cia 
do badania sprawozda  finansowych przez 
bieg ych rewidentów rednich i ma ych kan-
celarii audytorskich wed ug autora b dzie 
narasta . Skutkowa  to b dzie odchodze-
niem od zawodu bieg ego rewidenta osób 
z ogromnym do wiadczeniem. Osoby te 
cz sto nie s  w stanie w ci gu kilku mie-
si cy, ze wzgl du na argumenty wymie-
nione w poprzednim paragrafie, ca kowicie 
zmieni  sposobu badania. Jest to ogromna 
strata, gdy z rynku odchodz  osoby z naj-
wi kszym do wiadczeniem zdobytym pod-
czas nieraz kilkudziesi cioletniej praktyki 
zawodowej.

Polska Izba Bieg ych Rewidentów 
w ostatnim okresie zwi kszy a aktywno  
w zakresie pomocy w przystosowaniu si  
do nowych standardów badania – zosta y 
wydane wskazówki w stosowaniu Mi dzyna-
rodowych Standardów Rewizji Finansowej, 
przeprowadzane s  szkolenia w oddzia-
ach regionalnych, w których autor rów-

nie  uczestniczy . Niestety podr cznik oraz 
jednodniowe szkolenia przeprowadzane 
przez osoby, które same jeszcze wdra aj  
nowe standardy w swoich kancelariach, 
nie jest rozwi zaniem wystarczaj cym, by 
móc bada  sprawozdania finansowe wed ug 
nowych standardów, poniewa  – jak to 
zosta o opisane w poprzednim paragrafie 
– problem zmiany podej cia do procesu 
rewizji finansowej jest du o g bszy.

Wskazane jest dla przysz o ci zawodu 
audytora zewn trznego oraz jako ci bada  
sprawozda  finansowych, by biegli rewi-
denci z najwi kszym baga em do wiadcze  
nie odchodzili z zawodu. Autor niniejszej 
publikacji uwa a, e nale a oby podj  
wszelkie mo liwe rodki, by temu zapobiec. 
Warta rozwa enia by aby szeroko zakro-
jona akcja edukacyjna w postaci warsztatów 
praktycznych przeprowadzanych wspólnie 
przez polskich bieg ych rewidentów oraz 
najlepszych praktyków z krajów Europy 
Zachodniej, gdzie MSB s  ju  stosowane od 
lat. Pytanie tylko, czy wobec ju  podj tych 
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uchwa  dotycz cych wprowadzenia nowych 
norm wykonywania zawodu bieg ego rewi-
denta i wci  istniej cego problemu w pe -
nym zrozumienia nowego podej cia do 
badania, nie jest na to za pó no?
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