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Miêdzynarodowy Standard Rewizji Finansowej (MSRF) 315 „Rozpoznanie i ocena
ryzyka istotnego zniekszta³cenia dziêki poznaniu jednostki i jej otoczenia” nale¿y
odczytywaæ w powi¹zaniu z MSRF 200 „Ogólne cele niezale¿nego bieg³ego rewi-
denta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Miêdzynarodowymi Standardami
Rewizji Finansowej”.
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Wprowadzenie

Zakres standardu

1. Przedmiotem niniejszego Miêdzynarodowego Standardu Rewizji Finansowej
(MSRF) jest odpowiedzialnoœæ bieg³ego rewidenta za rozpoznanie i ocenê ry-
zyka istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych dziêki poznaniu jedno-
stki i jej otoczenia, w tym kontroli wewnêtrznej jednostki.

Data wejœcia w ¿ycie

2. Niniejszy standard stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzo-
nych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póŸniej.

Cele

3. Celem bieg³ego rewidenta jest rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego znie-
kszta³cenia, niezale¿nie od tego, czy powsta³o ono na skutek oszustwa lub
b³êdu na poziomie sprawozdañ finansowych i stwierdzeñ, dziêki poznaniu jed-
nostki i jej otoczenia, w tym kontroli wewnêtrznej jednostki, co stanowi pod-
stawê do zaprojektowania i wdro¿enia reakcji na ocenione ryzyko istotnego
zniekszta³cenia.

Definicje

4. Na potrzeby niniejszego standardu poni¿sze terminy maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:

(a) Stwierdzenia – wyra¿one bezpoœrednio lub poœrednio oœwiadczenia kie-
rownictwa, zawarte w sprawozdaniach finansowych, wykorzystywane
przez bieg³ego rewidenta do rozwa¿enia ró¿nych rodzajów potencjal-
nych zniekszta³ceñ, które mog¹ wyst¹piæ.

(b) Ryzyko gospodarcze – ryzyko wynikaj¹ce ze znacz¹cych warunków,
zdarzeñ, okolicznoœci, dzia³añ lub zaniechañ, które mo¿e ujemnie wp³ywaæ
na zdolnoœæ jednostki do osi¹gania celów i realizowania swoich strategii
lub na niew³aœciwe okreœlenie celów i strategii.

(c) Kontrola wewnêtrzna – proces zaprojektowany, wdro¿ony i wykonywa-
ny przez osoby sprawuj¹ce nadzór, kierownictwo i innych pracowników,
maj¹cy dostarczyæ wystarczaj¹cej pewnoœci, ¿e cele jednostki dotycz¹ce
wiarygodnoœci sprawozdawczoœci finansowej, skutecznoœci i wydajnoœci
dzia³alnoœci oraz przestrzegania odnoœnych praw i regulacji s¹ realizowa-
ne. Termin „kontrole” dotyczy aspektów jednego lub kilku elementów
sk³adowych kontroli wewnêtrznej.

(d) Procedury oceny ryzyka – procedury badania przeprowadzane dla pozna-
nia jednostki i jej otoczenia, w tym kontroli wewnêtrznej jednostki, co
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umo¿liwia rozpoznanie i ocenê ryzyka istotnego zniekszta³cenia nieza-
le¿nie od tego czy powsta³o ono na skutek oszustwa lub b³êdu na poziomie
sprawozdania finansowego oraz stwierdzeñ.

(e) Znacz¹ce ryzyko – rozpoznane i ocenione ryzyko istotnego zniekszta³ce-
nia, które wed³ug os¹du bieg³ego rewidenta wymaga szczególnej uwagi
podczas badania.

Wymogi

Procedury oceny ryzyka i zwi¹zane z tym czynnoœci

5. Bieg³y rewident przeprowadza* procedury oceny ryzyka celem uzyskania pod-
staw do rozpoznania i oceny ryzyka istotnego zniekszta³cenia na poziomie
sprawozdania finansowego i stwierdzeñ. Same procedury oceny ryzyka nie za-
pewniaj¹ jednak wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania, na któ-
rych podstawie mo¿na by oprzeæ opiniê z badania. (Zob. par. A1-A5)

6. Procedury oceny ryzyka obejmuj¹:

(a) Zapytania do kierownictwa oraz innych osób w jednostce, które mog¹
wed³ug os¹du bieg³ego rewidenta posiadaæ informacje, pomocne w roz-
poznaniu ryzyka istotnego zniekszta³cenia powsta³ego w wyniku oszu-
stwa lub b³êdu. (Zob. par. A6)

(b) Procedury analityczne. (Zob. par. A7-A10)

(c) Obserwacje i inspekcje. (Zob. par. A11)

7. Bieg³y rewident rozwa¿a, czy informacje uzyskane w toku procesu akceptacji
klienta lub kontynuacji z nim wspó³pracy s¹ przydatne do rozpoznania ryzyka
istotnego zniekszta³cenia.

8. Je¿eli partner odpowiedzialny za badanie wykona³ innego rodzaju zlecenia na
rzecz jednostki, to rozwa¿a, czy uzyskane przez niego informacje s¹ przydane
do rozpoznania ryzyka istotnego zniekszta³cenia.

9. Je¿eli bieg³y rewident zamierza wykorzystaæ informacje uzyskane na podsta-
wie wczeœniejszych doœwiadczeñ z jednostk¹ oraz procedur badania przepro-
wadzonych podczas wczeœniejszych badañ, to ustala, czy od czasu poprzednich
badañ nast¹pi³y zmiany mog¹ce wp³yn¹æ na przydatnoœæ tych informacji dla
badania. (Zob. par. A12-A13)
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10. Partner odpowiedzialny za badanie oraz pozostali kluczowi cz³onkowie ze-
spo³u wykonuj¹cego badanie omawiaj¹ podatnoœæ sprawozdañ finansowych
jednostki na istotne zniekszta³cenie oraz stosowanie – z uwagi na fakty i okoli-
cznoœci w³aœciwe jednostce – maj¹cych zastosowanie ramowych za³o¿eñ spra-
wozdawczoœci finansowej. Partner odpowiedzialny za badanie okreœla,
o których zagadnieniach nale¿y poinformowaæ cz³onków zespo³u wykonuj¹cego
badanie nieuczestnicz¹cych w naradzie. (Zob. par. A14-A16)

Poznanie jednostki i jej otoczenia, w tym kontroli wewnêtrznej jednostki

Jednostka i jej œrodowisko

11. Bieg³y rewident poznaje:

(a) Wa¿ne bran¿owe, regulacyjne i inne czynniki zewnêtrzne, w tym maj¹ce
zastosowanie ramowe za³o¿enia sprawozdawczoœci finansowej. (Zob.
par. A17-A22)

(b) Charakter jednostki, w tym:

(i) jej dzia³alnoœæ,

(ii) jej strukturê w³aœcicielsk¹ i zarz¹dcz¹,

(iii) rodzaje inwestycji, które jednostka dokonuje i planuje dokonaæ,
w tym inwestycje w jednostkach specjalnego przeznaczenia oraz

(iv) strukturê jednostki i sposób jej finansowania,

aby umo¿liwiæ bieg³emu rewidentowi zrozumienie grup transakcji, sald i ujaw-
nianych informacji, oczekiwanych w sprawozdaniach finansowych. (Zob.
par. A23-A27)

(c) Dokonany przez jednostkê dobór i sposób stosowania zasad (polityki) ra-
chunkowoœci, w tym przyczyny ich zmian. Bieg³y rewident ocenia, czy
zasady (polityka) rachunkowoœci jednostki s¹ odpowiednie do prowa-
dzonej przez ni¹ dzia³alnoœci oraz zgodne z maj¹cymi zastosowanie ra-
mowymi za³o¿eniami sprawozdawczoœci finansowej i zasadami rachun-
kowoœci stosowanymi w danej bran¿y. (Zob. par. A28)

(d) Cele i strategie jednostki oraz zwi¹zane z nimi ryzyka dzia³alnoœci gospo-
darczej, które mog¹ wywo³aæ ryzyko istotnego zniekszta³cenia. (Zob.
par. A29-A35)

(e) Sposób pomiaru i przegl¹du finansowych wyników dzia³alnoœci jednostki.
(Zob. par. A36-A41)

Kontrola wewnêtrzna jednostki

12. Bieg³y rewident zapoznaje siê z kontrol¹ wewnêtrzn¹ znacz¹c¹ dla badania.
Chocia¿ wiêkszoœæ kontroli znacz¹cych dla badania dotyczy sprawozdawczo-
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œci finansowej, nie wszystkie kontrole dotycz¹ce sprawozdawczoœci finanso-
wej s¹ znacz¹ce dla badania. Jest spraw¹ zawodowego os¹du bieg³ego re-
widenta ocena, czy dana kontrola pojedynczo lub w powi¹zaniu z innymi kon-
trolami jest znacz¹ca dla badania. (Zob. par. A42-A65)

Rodzaj i zakres rozpoznania znacz¹cych kontroli

13. Zapoznaj¹c siê z kontrolami, które s¹ znacz¹ce dla badania, bieg³y rewident
ocenia koncepcjê tych kontroli oraz ustala, czy zosta³y wdro¿one, przeprowa-
dzaj¹c procedury badania w uzupe³nieniu zapytañ kierowanych do pracowni-
ków jednostki. (Zob. par. A66-68)

Sk³adniki kontroli wewnêtrznej

Œrodowisko kontroli

14. Bieg³y rewident poznaje œrodowisko kontroli. Czêœci¹ tej wiedzy jest ocena
przez bieg³ego rewidenta czy:

(a) Kierownictwo, pod nadzorem osób sprawuj¹cych nadzór stworzy³o
i utrzymuje kulturê uczciwoœci i etycznego zachowania oraz

(b) Mocne strony elementów œrodowiska kontroli zapewniaj¹ ³¹cznie nale-
¿yt¹ podstawê dla innych sk³adników kontroli wewnêtrznej czy te inne
sk³adniki nie s¹ os³abiane przez s³aboœci œrodowiska kontroli. (Zob. par.
A69-A78)

Proces oceny ryzyka przez jednostkê

15. Bieg³y rewident ustala, czy w jednostce dzia³a proces:

(a) Rozpoznania ryzyka gospodarczego znacz¹cego dla celów sprawozdaw-
czoœci finansowej.

(b) Oceny znaczenia tego ryzyka.

(c) Oceny prawdopodobieñstwa wyst¹pienia ryzyka oraz

(d) Decydowania o podejmowaniu dzia³añ stanowi¹cych reakcjê na to ryzy-
ko. (Zob. par. A79)

16. Je¿eli jednostka ustanowi³a taki proces (okreœlany dalej jako „proces oceny ry-
zyka przez jednostkê”) bieg³y rewident poznaje ten proces oraz jego skutki. Je-
¿eli bieg³y rewident rozpoznaje ryzyko istotnego zniekszta³cenia, którego
kierownictwu nie uda³o siê rozpoznaæ, to ocenia, czy ryzyko to jest tego rodza-
ju, i¿ mog³o zostaæ rozpoznane w procesie oceny ryzyka przez jednostkê. Je¿eli
ryzyko takie wystêpuje, bieg³y rewident ustala, dlaczego proces zawiód³ przy
jego rozpoznaniu i ocenia, czy proces jest odpowiedni w danych okoliczno-
œciach lub czy z uwagi na proces oceny ryzyka przez jednostkê wystêpuje istot-
na s³aboœæ kontroli wewnêtrznej.
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17. Je¿eli jednostka nie ustanowi³a takiego procesu lub proces taki stosuje ad hoc, to
bieg³y rewident dowiaduje siê u kierownictwa, czy ryzyka gospodarcze znacz¹ce
dla sprawozdawczoœci finansowej zosta³y rozpoznane i w jaki sposób na nie zarea-
gowano. Bieg³y rewident ocenia, czy brak udokumentowanego procesu oceny ry-
zyka przez jednostkê jest odpowiedni w danych okolicznoœciach albo ustala, ¿e
stanowi to znacz¹c¹ s³aboœæ kontroli wewnêtrznej jednostki. (Zob. par. A80)

System informacyjny, w tym obejmuj¹cy powi¹zane procesy gospodarcze, znacz¹ce dla
sprawozdawczoœci finansowej i komunikacji

18. Bieg³y rewident poznaje system informacyjny, w tym powi¹zane procesy go-
spodarcze znacz¹ce dla sprawozdawczoœci finansowej, a w szczególnoœci do-
tycz¹cy:

(a) Grup transakcji stanowi¹cych przedmiot dzia³alnoœci jednostki, które s¹
znacz¹ce dla sprawozdañ finansowych.

(b) Procedur stosowanych zarówno w ramach technologii informatycznej,
jak i systemów rêcznych, za pomoc¹ których transakcje s¹ zapocz¹tko-
wywane, rejestrowane, przetwarzane, i – gdy to niezbêdne – poprawiane,
przenoszone do ksiêgi g³ównej i wykazywane w sprawozdaniach finanso-
wych.

(c) Powi¹zanych zapisów ksiêgowych, podbudowuj¹cych informacji i spe-
cyficznych sald w sprawozdaniach finansowych, stosowanych do za-
pocz¹tkowywania, rejestrowania, przetwarzania i wykazywania trans-
akcji, w tym korygowania niepoprawnych informacji oraz sposobu prze-
noszenia informacji do ksiêgi g³ównej. Zapisy te mog¹ byæ dokonywane
rêcznie lub elektronicznie.

(d) Sposobu w jaki system informacyjny ujmuje zdarzenia i warunki, inne
ni¿ transakcje, znacz¹ce dla sprawozdañ finansowych.

(e) Procesu sprawozdawczoœci finansowej stosowanego do sporz¹dzania spra-
wozdañ finansowych jednostki ³¹cznie ze znacz¹cymi wartoœciami szacun-
kowymi i ujawnieniami informacji oraz

(f) Kontroli zapisów dziennika, w tym nietypowych zapisów stosowanych do
ksiêgowania niepowtarzalnych, nietypowych transakcji b¹dŸ korekt. (Zob.
par. A81-A85)

19. Bieg³y rewident poznaje sposób, w jaki jednostka komunikuje o rolach i odpo-
wiedzialnoœci za sprawozdawczoœæ finansow¹ oraz znacz¹cych zagadnieniach
zwi¹zanych ze sprawozdawczoœci¹ finansow¹, w tym o: (Zob. par. A86-A87)

(a) Wymianie informacji miêdzy kierownictwem i osobami sprawuj¹cymi
nadzór oraz

(b) Informacjach przekazywanych na zewnêtrz, takich jak na rzecz organów
regulacyjnych.
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Dzia³ania kontrolne znacz¹ce dla badania

20. Bieg³y rewident poznaje dzia³ania kontrolne znacz¹ce dla badania, których po-
znanie jest wed³ug jego os¹du niezbêdne do oceny ryzyka istotnego znie-
kszta³cenia na poziomie stwierdzeñ oraz dobrania dalszych procedur badania
odpowiednich do ocenionego ryzyka. Badanie nie wymaga poznania dzia³ania
wszystkich kontroli dotycz¹cych poszczególnych znacz¹cych grup transakcji,
sald kont i informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych lub ka¿de-
go ze stwierdzeñ ich dotycz¹cych. (Zob. par. A88-A94)

21. Poznaj¹c dzia³ania kontroli jednostki, bieg³y rewident poznaje tak¿e sposób,
w jaki jednostka zareagowa³a na ryzyko wynikaj¹ce z technologii informatycznej.
(Zob. par. A95-A97)

Nadzorowanie kontroli

22. Bieg³y rewident zapoznaje siê z g³ównymi dzia³aniami podejmowanymi przez jed-
nostkê w celu nadzorowania kontroli wewnêtrznej nad sprawozdawczoœci¹ finan-
sow¹, ³¹cznie z tymi dzia³aniami kontrolnymi, które s¹ znacz¹ce dla badania oraz
ze sposobami inicjowania przez jednostkê dzia³añ zaradczych koryguj¹cych s³abo-
œci jej kontroli. (Zob. par. A98 - A100)

23. Je¿eli w jednostce dzia³a funkcja audytu wewnêtrznego1 bieg³y rewident, w celu
ustalenia, czy jest prawdopodobne, aby funkcja audytu wewnêtrznego mog³a
byæ znacz¹ca dla badania, poznaje nastêpuj¹ce jej elementy:

(a) Rodzaj odpowiedzialnoœci przypisanej funkcji audytu wewnêtrznego
oraz sposób jej w³¹czenia w strukturê organizacyjn¹ jednostki oraz

(b) Dzia³ania jakie s¹ lub bêd¹ wykonywane w ramach funkcji audytu wewnêtrz-
nego. (Zob. par. A101 - A103)

24. Bieg³y rewident poznaje Ÿród³o informacji s³u¿¹cych do przeprowadzania
dzia³añ nadzorczych przez jednostkê oraz podstawê, która pozwala kierownic-
twu uznaæ te informacje za wystarczaj¹co wiarygodne do tego celu. (Zob.
par. A104)

Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekszta³cenia

25. Bieg³y rewident rozpoznaje i ocenia ryzyko istotnego zniekszta³cenia:

(a) Na poziomie sprawozdania finansowego oraz ( Zob. par. A105 - A108)

(b) Na poziomie grup transakcji, sald kont i ujawnieñ informacji (Zob. par.
A109 - A113)

co stwarza podstawê do zaprojektowania i przeprowadzenia dalszych procedur
badania.
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26. W tym celu bieg³y rewident:

(a) Rozpoznaje ryzyko poprzez proces poznania jednostki i jej otoczenia, w tym
odnoœnych kontroli, dotycz¹cych ryzyka oraz rozpatrzenia grup transakcji,
sald kont i ujawnieñ informacji w sprawozdaniach finansowych. (Zob.
par. A114 - A115)

(b) Ocenia rozpoznane ryzyko i stwierdza, czy w stopniu rozleg³ym dotyczy
ono sprawozdañ finansowych jako ca³oœci i wp³ywa potencjalnie na wie-
le stwierdzeñ.

(c) Wi¹¿e rozpoznane ryzyko z tym, co mo¿e byæ b³êdne na poziomie stwier-
dzeñ, bior¹c pod uwagê te odpowiednie kontrole, które bieg³y rewident
zamierza sprawdziæ oraz (Zob. par. A116 - A118)

(d) Rozwa¿a prawdopodobieñstwo zniekszta³cenia, w tym mo¿liwoœæ wielo-
krotnych zniekszta³ceñ oraz czy potencjalne zniekszta³cenie jest tak
du¿e, i¿ mo¿e doprowadziæ do istotnego zniekszta³cenia.

Ryzyko wymagaj¹ce szczególnej uwagi podczas badania

27. Elementem oceny ryzyka opisanego w paragrafie 25 jest ustalenie przez bieg³ego
rewidenta, czy rozpoznane ryzyko stanowi wed³ug jego os¹du ryzyko znacz¹ce.
Na podstawie tego os¹du bieg³y rewident wyklucza skutki rozpoznanych kon-
troli dotycz¹cych tego ryzyka.

28. Dokonuj¹c os¹du, które ryzyka s¹ znacz¹ce, bieg³y rewident bierze przynaj-
mniej pod uwagê:

(a) Czy ryzyko jest ryzykiem oszustwa.

(b) Czy ryzyko wi¹¿e siê z ostatnimi znacznymi zmianami w gospodarce, ra-
chunkowoœci i innych dziedzinach i dlatego wymaga specjalnej uwagi.

(c) Z³o¿onoœæ transakcji.

(d) Czy ryzyko wi¹¿e siê ze znacz¹cymi transakcjami z podmiotami po-
wi¹zanymi.

(e) Stopieñ subiektywizmu przy wycenie informacji finansowych, których
dotyczy ryzyko, a w szczególnoœci tych wycen, z którymi wi¹¿e siê po-
wa¿na niepewnoœæ wyceny oraz

(f) Czy ryzyko dotyczy znacz¹cych transakcji nie wchodz¹cych w normalny
tok dzia³alnoœci jednostki lub transakcji, które z innych wzglêdów wy-
daj¹ siê nietypowe. (Zob. par. A119 - A123)

29. Je¿eli bieg³y rewident stwierdzi³ istnienie znacz¹cego ryzyka, zapoznaje siê
z kontrolami jednostki, w tym z dzia³aniami kontrolnymi, odnosz¹cymi siê do
tego ryzyka. (Zob. par. A124 - A126)
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Ryzyko, w przypadku którego same procedury badania wiarygodnoœci nie zapewniaj¹
wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania

30. W przypadku niektórych rodzajów ryzyka bieg³y rewident mo¿e os¹dziæ, ¿e
wy³¹cznie na podstawie procedur badania wiarygodnoœci nie jest mo¿liwe ani
praktycznie wykonalne uzyskanie wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów
badania. Ryzyka takie mog¹ wynikaæ z niew³aœciwego lub niekompletnego re-
jestrowania rutynowych i znacz¹cych grup transakcji gospodarczych lub sald,
których cechy pozwalaj¹ na wysoce zautomatyzowane przetwarzanie bez
udzia³u lub przy niewielkim udziale rêcznej obs³ugi. W takich przypadkach
kontrole jednostki nad tego rodzaju ryzykami s¹ wa¿ne dla badania i dlatego
bieg³y rewident zapoznaje siê z nimi. (Zob. par. A127 - A129)

Weryfikacja oceny ryzyka

31. Dokonana przez bieg³ego rewidenta ocena ryzyka istotnego zniekszta³cenia na
poziomie stwierdzeñ mo¿e ulegaæ zmianie w toku badania na skutek uzyskania
dodatkowych dowodów badania. W przypadku gdy bieg³y rewident, w wyniku
przeprowadzenia dalszych procedur lub na skutek uzyskania nowych informa-
cji, uzyskuje dowody badania sprzeczne z dowodami badania, na których opar³
pierwotn¹ ocenê ryzyka, to weryfikuje te oceny i odpowiednio modyfikuje za-
planowane na póŸniej procedury badania. (Zob. par. A130)

Dokumentacja

32. Bieg³y rewident dokumentuje i w³¹cza do dokumentacji badania2:

(a) Naradê w gronie zespo³u wykonuj¹cego badanie, o którym mowa w para-
grafie 10 oraz podjête znacz¹ce decyzje.

(b) Elementy kluczowe dla poznania ka¿dego z aspektów jednostki i jej œro-
dowiska okreœlonych w paragrafie 11, w tym ka¿dy ze sk³adników kon-
troli wewnêtrznej okreœlonych w paragrafach 14 - 24, Ÿród³a informacji
bêd¹ce podstaw¹ poznania jednostki oraz przeprowadzone procedury
oceny ryzyka.

(c) Rozpoznane i ocenione ryzyko istotnego zniekszta³cenia na poziomie
sprawozdañ finansowych i na poziomie stwierdzeñ zgodnie z wymogami
paragrafu 25 oraz

(d) Rozpoznane ryzyko oraz odnoœne kontrole, które bieg³y rewident pozna³
zgodnie z wymogami paragrafów 27 – 30. (Zob. par. A131 - A134)

***
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Zastosowania i inne materia³y objaœniaj¹ce

Procedury oceny ryzyka i zwi¹zane z tym czynnoœci (Zob. par. 5)

A1. Poznanie jednostki i jej otoczenia, w tym jej kontroli wewnêtrznej (okreœlane
dalej jako poznanie jednostki) jest ci¹g³ym, dynamicznym procesem groma-
dzenia, aktualizowania i analizowania informacji trwaj¹cym przez ca³e badanie.
Poznanie jednostki stwarza uk³ad odniesienia, w ramach którego bieg³y rewi-
dent planuje badanie i dokonuje zawodowych os¹dów podczas badania, na
przyk³ad:

� Oceniaj¹c ryzyko istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych.

� Ustalaj¹c istotnoœæ zgodnie z MSRF 3203.

� Rozwa¿aj¹c odpowiednioœæ wyboru i zastosowania zasad (polityki) ra-
chunkowoœci oraz ujawnieñ zawartych w sprawozdaniach finansowych.

� Ustalaj¹c obszary, które podczas badania mog¹ wymagaæ szczególnej
uwagi, jak na przyk³ad transakcje z podmiotami powi¹zanymi, zasadnoœæ
przyjêtego przez kierownictwo za³o¿enia kontynuacji dzia³alnoœci lub
celowoœæ gospodarcz¹ dokonywanych transakcji.

� Okreœlaj¹c przewidywania stosowane przy przeprowadzaniu procedur
analitycznych.

� Reaguj¹c na ocenione ryzyko istotnego zniekszta³cenia, w tym proje-
ktuj¹c i przeprowadzaj¹c dalsze procedury badania s³u¿¹ce uzyskaniu
wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania oraz

� Oceniaj¹c wystarczalnoœæ i odpowiednioœæ uzyskanych dowodów bada-
nia, takich jak odpowiednioœæ za³o¿eñ oraz pisemnych i ustnych oœwiad-
czeñ kierownictwa.

A2. Informacje uzyskane dziêki przeprowadzeniu procedur oceny ryzyka oraz wi¹-
¿¹cych siê z tym czynnoœci mog¹ byæ wykorzystane przez bieg³ego rewidenta
jako dowód badania potwierdzaj¹cy ocenê ryzyka istotnego zniekszta³cenia.
Ponadto bieg³y rewident mo¿e dziêki tym procedurom uzyskaæ dowody bada-
nia dotycz¹ce rodzajów transakcji, sald kont lub ujawnieñ i zwi¹zanych z nimi
stwierdzeñ oraz skutecznoœci dzia³ania kontroli, mimo i¿ procedury te nie by³y
celowo zaplanowane jako procedury badania wiarygodnoœci lub testy kontroli.
Bieg³y rewident mo¿e równie¿ zdecydowaæ siê na przeprowadzenie testów
kontroli lub badañ wiarygodnoœci równoczeœnie z procedurami oceny ryzyka,
gdy¿ postêpowanie takie jest wydajne.

A3. Okreœlaj¹c zakres wymaganej znajomoœci jednostki bieg³y rewident kieruje siê
zawodowym os¹dem. G³ówne zadanie bieg³ego rewidenta to ocena, czy uzy-
skana znajomoœæ jednostki wystarczy, aby spe³niæ cel wyznaczony w niniej-
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szym standardzie. G³êbia ogólnej znajomoœci wymagana od bieg³ego rewidenta
jest mniejsza od znajomoœci posiadanej przez kierownictwo zarz¹dzaj¹ce jed-
nostk¹.

A4. Ryzyka wymagaj¹ce oceny obejmuj¹ zarówno skutki b³êdu jak i oszustwa;
obydwa s¹ objête zakresem niniejszego standardu. Znaczenie oszustwa jest
jednak tak du¿e, ¿e dalsze wymogi i wytyczne zawiera MSRF 240; dotycz¹ one
procedur oceny ryzyka oraz wi¹¿¹cych siê z tym czynnoœci s³u¿¹cych uzyska-
niu informacji umo¿liwiaj¹cych rozpoznanie ryzyka istotnego zniekszta³cenia
spowodowanego oszustwem4.

A5. Mimo, i¿ od bieg³ego rewidenta wymaga siê w trakcie uzyskiwania wymaganej
znajomoœci jednostki przeprowadzenia wszystkich procedur oceny ryzyka opisa-
nych w paragrafie 6 (zob. paragrafy 11 - 24), to nie jest on zobowi¹zany do prze-
prowadzenia wszystkich procedur w odniesieniu do ka¿dego z aspektów poznania
jednostki. Mog¹ zostaæ przeprowadzone inne procedury badania, je¿eli uzyskane
dziêki nim informacje bêd¹ pomocne w rozpoznaniu ryzyka istotnego znie-
kszta³cenia. Do przyk³adów takich procedur nale¿¹:

� Przegl¹d informacji otrzymanych ze Ÿróde³ zewnêtrznych, takich jak cza-
sopisma handlowe i ekonomiczne, raporty sporz¹dzone przez anality-
ków, banki, agencje ratingowe, b¹dŸ publikacje o tematyce prawnej lub
finansowej.

� Kierowanie zapytañ do zewnêtrznych doradców prawnych lub ekspertów
wyceny, z których us³ug jednostka korzysta³a.

Zapytania do kierownictwa oraz innych osób w jednostce (Zob. par. 6(a))

A6. Wiele informacji uzyskanych w odpowiedzi na zapytania bieg³ego rewidenta
pochodzi od kierownictwa jednostki oraz osób odpowiedzialnych za sprawoz-
dawczoœæ finansow¹. Jednak bieg³y rewident mo¿e tak¿e uzyskaæ informacje
lub znaleŸæ inny punkt widzenia przy rozpoznaniu ryzyka istotnego znie-
kszta³cenia kieruj¹c zapytania do innych osób z jednostki oraz do innych
pracowników o ró¿nym poziomie uprawnieñ. Na przyk³ad:

� Zapytania kierowane do osób sprawuj¹cych nadzór mog¹ pomóc bieg³emu
rewidentowi w poznaniu œrodowiska, w którym sporz¹dzane s¹ sprawoz-
dania finansowe.

� Zapytania kierowane do personelu audytu wewnêtrznego mog¹ dostar-
czaæ informacji na temat przeprowadzanych w ci¹gu roku procedur audy-
tu wewnêtrznego dotycz¹cego koncepcji i skutecznoœci wewnêtrznej
kontroli jednostki oraz czy kierownictwo jednostki w sposób satysfakcjo-
nuj¹cy zareagowa³o na wnioski wynik³e z tych procedur.
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� Zapytania kierowane do pracowników uczestnicz¹cych w zapocz¹tko-
wywaniu, przetwarzaniu lub ksiêgowaniu z³o¿onych lub nietypowych
transakcji mog¹ pomóc bieg³emu rewidentowi w ocenie odpowiednioœci
doboru i zastosowania pewnych zasad rachunkowoœci.

� Zapytania kierowane do doradców prawnych z jednostki mog¹ dostar-
czyæ informacji na temat takich zagadnieñ jak spory prawne, przestrzega-
nie prawa i regulacji, wiedza o oszustwach i podejrzewanych oszustwach
wp³ywaj¹cych na jednostkê, gwarancje, zobowi¹zania posprzeda¿ne, po-
rozumienia (takie jak wspólne przedsiêwziêcia) z partnerami gospodar-
czymi oraz sens warunków umów.

� Zapytania kierowane do personelu ds. marketingu lub sprzeda¿y mog¹
dostarczaæ informacji o zmianach strategii marketingowych firmy, tren-
dów sprzeda¿y lub ustaleñ umów z odbiorcami.

Procedury analityczne (Zob. par. 6(b))

A7. Procedury analityczne, zastosowane jako procedury oceny ryzyka, mog¹ roz-
poznaæ aspekty jednostki, których bieg³y rewident nie by³ œwiadomy i pomóc
w ocenie ryzyka istotnego zniekszta³cenia, stanowi¹c podstawê do zaprojekto-
wania i wdro¿enia reakcji na ocenione ryzyko. Procedury analityczne zastoso-
wane jako procedury oceny ryzyka mog¹ dotyczyæ zarówno informacji finan-
sowych jak i niefinansowych, na przyk³ad informacji o zale¿noœci miêdzy wy-
nikami sprzeda¿y a metra¿em powierzchni handlowych lub wielkoœci¹ sprze-
da¿y towarów.

A8. Procedury analityczne mog¹ byæ pomocne w rozpoznaniu istnienia nietypo-
wych transakcji lub zdarzeñ oraz kwot, wskaŸników i trendów, które mog¹
wskazywaæ na zagadnienia maj¹ce wp³yw na badanie. Nietypowe lub nieocze-
kiwane powi¹zania, które zosta³y rozpoznane, mog¹ pomóc bieg³emu rewiden-
towi w rozpoznaniu ryzyka istotnego zniekszta³cenia, a w szczególnoœci ryzyka
istotnego zniekszta³cenia powsta³ego w wyniku oszustwa.

A9. Je¿eli jednak przedmiotem procedur analitycznych s¹ dane zagregowane na
wysokim poziomie (co mo¿e mieæ miejsce w przypadku stosowania tego ro-
dzaju procedur analitycznych jako procedur oceny ryzyka) to wyniki zastoso-
wania procedur analitycznych stanowi¹ jedynie ogóln¹, wstêpn¹ wskazówkê,
¿e jest mo¿liwe wystêpowanie istotnego zniekszta³cenia. Dlatego w przypad-
kach takich uwzglêdnienie innych informacji, uzyskanych w trakcie rozpozna-
wania ryzyka istotnego zniekszta³cenia, ³¹cznie z wynikami takich analitycznych
procedur, mo¿e pomóc bieg³emu rewidentowi w zrozumieniu i ocenie wyni-
ków procedur analitycznych.

ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA£CENIA
DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA

MSRF 315 195



Uwagi szczególne dotycz¹ce mniejszych jednostek

A10. Niektóre mniejsze jednostki mog¹ nie mieæ œródrocznych lub miesiêcznych in-
formacji finansowych, które mo¿na by wykorzystaæ do procedur analitycz-
nych. W takich przypadkach, mimo i¿ bieg³y rewident mo¿e byæ w stanie
przeprowadziæ ograniczone procedury analityczne s³u¿¹ce zaplanowaniu ba-
dania lub uzyskaæ pewne informacje drog¹ zapytañ, mo¿e on byæ zmuszony
dopiero wtedy zaplanowaæ przeprowadzenie procedur analitycznych s³u¿¹cych
rozpoznaniu i ocenie ryzyka istotnego zniekszta³cenia, gdy bêdzie dostêpna
wczesna wersja sprawozdañ finansowych jednostki.

Obserwacje i inspekcje (Zob. par. 6(c))

A11. Obserwacje i inspekcje mog¹ wspomagaæ zapytania kierowane do kierownictwa
oraz do innych osób i byæ Ÿród³em informacji o jednostce i jej œrodowisku. Do
przyk³adów takich procedur badania nale¿y obserwacja i inspekcja:

� Dzia³añ jednostki.

� Dokumentów (takich jak biznes plan i strategie), zapisów ksiêgowych
i instrukcji kontroli wewnêtrznej.

� Raportów sporz¹dzanych przez kierownictwo (takich jak kwartalne raporty
kierownictwa i œródroczne sprawozdania finansowe) i przez osoby spra-
wuj¹ce nadzór (takich jak protoko³y z posiedzeñ).

� Zabudowañ i urz¹dzeñ jednostki.

Informacje uzyskane w poprzednich okresach (Zob. par. 9)

A12. Wczeœniejsze doœwiadczenie bieg³ego rewidenta zwi¹zane z jednostk¹ oraz
procedury badania przeprowadzone podczas wczeœniejszych badañ mog¹ do-
starczyæ bieg³emu rewidentowi informacje na temat takich zagadnieñ jak:

� Uprzednio stwierdzone zniekszta³cenia oraz czy by³y korygowane na
czas.

� Charakter jednostki i jej œrodowiska oraz kontroli wewnêtrznej jednostki
(w tym s³aboœci kontroli wewnêtrznej).

� Znacz¹ce zmiany, jakie nast¹pi³y w jednostce lub jej dzia³alnoœæ, od osta-
tniego okresu sprawozdawczego, co mo¿e pomóc bieg³emu rewidentowi
w poznaniu jednostki wystarczaj¹cym dla rozpoznania i oceny ryzyka
istotnego zniekszta³cenia.

A13. Od bieg³ego rewidenta wymaga siê, aby ustali³ czy informacje uzyskane we
wczeœniejszych okresach s¹ nadal aktualne, jeœli zamierza je wykorzystaæ na
potrzeby bie¿¹cego badania. Wynika to z faktu, ¿e zmiany œrodowiska kontroli
mog¹ przyk³adowo wp³ywaæ na przydatnoœæ informacji uzyskanych w poprze-
dnim roku. Aby ustaliæ, czy nast¹pi³y zmiany mog¹ce wp³yn¹æ na przydatnoœæ
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takich informacji, bieg³y rewident mo¿e kierowaæ zapytania i przeprowadzaæ
inne odpowiednie procedury badania, takie jak testy „krok po kroku” odnoœ-
nych systemów.

Narada zespo³u wykonuj¹cego badanie (Zob. par. 10)

A14. Omówienie w gronie zespo³u wykonuj¹cego badanie podatnoœci sprawozdañ
finansowych jednostki na istotne zniekszta³cenie:

� Stwarza okazjê, aby bardziej doœwiadczeni cz³onkowie zespo³u wyko-
nuj¹cego badanie, w tym partner odpowiedzialny za badanie, podzielili
siê swymi pogl¹dami opartymi o wiedzê na temat jednostki.

� Umo¿liwia cz³onkom zespo³u wykonuj¹cego badanie wymianê informa-
cji na temat ryzyka gospodarczego jednostki oraz tego, jak i gdzie spra-
wozdania finansowe mog¹ byæ nara¿one na istotne zniekszta³cenie
spowodowane oszustwem lub b³êdem.

� Pomaga cz³onkom zespo³u wykonuj¹cego badanie w lepszym uzmys³owie-
niu sobie mo¿liwoœci istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych
w poszczególnych, przydzielonych im obszarach oraz w zrozumieniu,
jak wyniki przeprowadzanych przez nich procedur badania mog¹
wp³ywaæ na inne aspekty badania, w tym na decyzje o rodzaju, roz³o¿eniu
w czasie i zakresie dalszych procedur badania.

� Stwarzaj¹ podstawê do tego, aby cz³onkowie zespo³u wykonuj¹cego ba-
danie przekazywali i dzielili siê wa¿nymi informacjami uzyskanymi pod-
czas badania, które mog¹ wp³yn¹æ na ocenê ryzyka istotnego zniekszta³cenia
lub na procedury badania przeprowadzone jako reakcja na to ryzyko.

MSRF 240 okreœla dalsze wymogi i wytyczne zwi¹zane z narad¹ cz³onków zespo³u
wykonuj¹cego badanie na temat ryzyka oszustwa5.

A15. Nie zawsze jest konieczne ani wykonalne, aby w jednej naradzie uczestniczyli
wszyscy cz³onkowie (na przyk³ad w przypadku badania obejmuj¹cego wiele
lokalizacji) oraz, aby wszyscy cz³onkowie zespo³u wykonuj¹cego badanie byli
informowani o wszystkich decyzjach podjêtych w trakcie narady. Partner
odpowiedzialny za badanie mo¿e omawiaæ sprawy z kluczowymi cz³onkami
zespo³u wykonuj¹cego badanie, do których, jeœli to odpowiednie, zalicza siê
specjalistów i osoby odpowiedzialne za badanie czêœci grupy oraz delegowaæ
przeprowadzanie dalszych narad na inne osoby bior¹c pod uwagê potrzeby za-
kresu komunikowania siê w zespole wykonuj¹cym badanie. Przydatne mo¿e
byæ sporz¹dzenie, w porozumieniu z partnerem odpowiedzialnym za badanie,
planu komunikowania siê.
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Uwagi szczególne dotycz¹ce mniejszych jednostek

A16. Wiele badañ ma³ych jednostek przeprowadza w ca³oœci partner odpowiedzial-
ny za badanie (który mo¿e byæ indywidualnie praktykuj¹cym bieg³ym rewiden-
tem). W takich przypadkach partner odpowiedzialny za badanie, który osobiœcie
przeprowadzi³ planowanie badania, odpowiada za ocenê podatnoœci sprawoz-
dañ finansowych jednostki na istotne zniekszta³cenie spowodowane oszu-
stwem lub b³êdem.

Poznanie jednostki i jej otoczenia, w tym kontroli wewnêtrznej jednostki

Jednostka i jej œrodowisko

Bran¿owe, regulacyjne i inne czynniki zewnêtrzne (Zob. par. 11(a))

Czynniki bran¿owe

A17. Wa¿ne czynniki bran¿owe obejmuj¹ sytuacjê w bran¿y, na któr¹ sk³ada siê œro-
dowisko konkurencji, powi¹zania z dostawcami i odbiorcami oraz rozwój tech-
nologiczny. Przyk³adami zagadnieñ, które bieg³y rewident mo¿e rozpatrywaæ s¹:

� Rynek i konkurencja, w tym popyt, pojemnoœæ i konkurencja cenowa.

� Cyklicznoœæ lub sezonowoœæ.

� Technologia wytwarzania produktów jednostki.

� Poda¿ energii i koszty.

A18. Bran¿a, w której jednostka dzia³a mo¿e powodowaæ powstanie okreœlonego
istotnego ryzyka wynikaj¹cego z charakteru dzia³alnoœci lub stopnia regulacji.
Na przyk³ad umowy d³ugoterminowe mog¹ wymagaæ dokonywania znacz¹cych
szacunków przychodów i kosztów, co rodzi ryzyko istotnego zniekszta³cenia.
W takich przypadkach jest wa¿ne, aby w sk³ad zespo³u wykonuj¹cego badanie
wchodzi³y osoby posiadaj¹ce wystarczaj¹c¹ i odpowiedni¹ wiedzê i doœwiad-
czenie6.

Czynniki regulacyjne

A19. Czynniki regulacyjne obejmuj¹ œrodowisko regulacyjne. Œrodowisko regula-
cyjne obejmuje, miêdzy innymi, maj¹ce zastosowanie ramowe za³o¿enia spra-
wozdawczoœci finansowej oraz œrodowisko prawne i polityczne. Przyk³adami
zagadnieñ, które bieg³y rewident mo¿e rozwa¿yæ s¹:

� Zasady rachunkowoœci i rozwi¹zania typowe dla bran¿y.

� Ramy prawne dotycz¹ce bran¿y podlegaj¹cej regulacjom.

� Prawo i regulacje w istotny sposób wp³ywaj¹ce na dzia³alnoœæ jednostki,
w tym czynnoœci bezpoœredniego nadzoru.
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� Opodatkowanie (osób prawnych i inne).

� Polityka rz¹du bie¿¹co wp³ywaj¹ca na prowadzenie dzia³alnoœci przez
jednostkê, jak polityka pieniê¿na, w tym dotycz¹ca kontroli wymiany za-
granicznej, podatki, zachêty finansowe (np. rz¹dowe programy pomoco-
we) oraz taryfy i ograniczenia handlowe.

� Wymogi œrodowiska naturalnego wp³ywaj¹ce na bran¿ê i dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ jednostki.

A20. MSRF 250 zawiera niektóre szczególne wymogi dotycz¹ce prawa i regulacji,
maj¹ce zastosowanie do jednostki i bran¿y lub sektora, w którym jednostka
prowadzi sw¹ dzia³alnoœæ7.

Uwagi szczególne dotycz¹ce jednostek sektora publicznego

A21. W przypadku badañ jednostek sektora publicznego prawo, regulacje lub inne
przepisy mog¹ wp³ywaæ na dzia³alnoœæ jednostki. Rozpatrzenie takich elemen-
tów jest wêz³owe dla poznania jednostki i jej otoczenia.

Inne czynniki zewnêtrzne

A22. Przyk³ady innych czynników zewnêtrznych wp³ywaj¹cych na jednostkê, które
bieg³y rewident mo¿e wzi¹æ pod uwagê to: ogólne warunki gospodarcze, stopy
procentowe, dostêpnoœæ finansowania oraz inflacja lub rewaluacja waluty.

Charakter jednostki (Zob. par. 13(b))

A23. Poznanie charakteru jednostki umo¿liwia bieg³emu rewidentowi zrozumienie
takich zagadnieñ, jak:

� Z³o¿onoœæ struktury jednostki, na przyk³ad posiadanie spó³ek zale¿nych
lub innych podmiotów powi¹zanych, znajduj¹cych siê w wielu lokaliza-
cjach. Z³o¿ona struktura mo¿e czêsto rodziæ zagadnienia stwarzaj¹ce ry-
zyko istotnego zniekszta³cenia. Takie zagadnienia mog¹ obejmowaæ
ustalenie, czy wartoœæ firmy, wspólne przedsiêwziêcia, inwestycje lub
jednostki specjalnego przeznaczenia s¹ ksiêgowane w³aœciwie.

� W³asnoœæ oraz powi¹zania miêdzy w³aœcicielami i innymi osobami lub
jednostkami. Poznanie tego pomaga ustaliæ, czy transakcje z podmiotami
powi¹zanymi zosta³y rozpoznane i w³aœciwie zaksiêgowane. MSRF 5008

okreœla wymogi i wytyczne dotycz¹ce podmiotów powi¹zanych, uwzglêd-
nione przez bieg³ego rewidenta.

A24. Przyk³ady zagadnieñ, które bieg³y rewident mo¿e rozpatrywaæ poznaj¹c cha-
rakter jednostki obejmuj¹:

� Dzia³alnoœæ gospodarcz¹ tak¹, jak:
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o Rodzaj Ÿróde³ przychodów, produkty lub us³ugi, rynki, w tym udzia³
obrotu dokonywanego elektronicznie, jak sprzeda¿ przez internet,
oraz dzia³ania marketingowe.

o Przebieg dzia³alnoœci (na przyk³ad etapy i metody produkcji lub
dzia³alnoœæ nara¿ona na ryzyka œrodowiskowe).

o Wspólnota interesów, wspólne przedsiêwziêcia i outsourcing.

o Rozproszenie geograficzne i segmentacja bran¿owa.

o Po³o¿enie fabryk, magazynów, biur oraz rozmieszczenie i wielko-
œci zapasów.

o Kluczowi odbiorcy i wa¿ni dostawcy dóbr i us³ug, umowy o pracê
(w tym umowy zbiorowe, programy emerytalne i inne œwiadczenia
po okresie zatrudnienia, opcje na akcje lub umowy dotycz¹ce pre-
mii motywuj¹cych oraz regulacje rz¹dowe dotycz¹ce spraw zatrud-
nienia).

o Prace badawcze i rozwojowe oraz nak³ady.

o Transakcje z podmiotami powi¹zanymi.

� Inwestycje i dzia³ania inwestycyjne takie, jak:

o Planowane lub niedawno przeprowadzone przejêcia b¹dŸ zbycia
udzia³ów.

o Inwestycje i zarz¹dzanie papierami wartoœciowymi i po¿yczkami.

o G³ówne dzia³ania w zakresie inwestycji.

o Inwestycje w jednostki nie objete konsolidacj¹, w tym w spó³ki,
wspólne przedsiêwziêcia i jednostki specjalnego przeznaczenia.

� Finansowanie i dzia³alnoœæ finansow¹ takie, jak:

o G³ówne jednostki zale¿ne oraz stowarzyszone, w tym jednostki ob-
jête konsolidacj¹ i niekonsolidowane.

o Struktura zad³u¿enia, zwi¹zane z tym warunki, w tym pozabilanso-
we umowy finansowe i umowy leasingowe.

o W³aœciciele czerpi¹cy korzyœci z jednostki (lokalni, zagraniczni, re-
putacja i doœwiadczenie) oraz podmioty powi¹zane.

o Korzystanie z pochodnych instrumentów finansowych.

� Sprawozdawczoœæ finansow¹ tak¹, jak:

o Zasady rachunkowoœci oraz rozwi¹zania specyficzne dla bran¿y
(na przyk³ad po¿yczki i inwestycje w bankach lub prace badawcze
i rozwojowe w przemyœle farmaceutycznym).
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o Praktyka ujmowania przychodów.

o Ustalanie wartoœci godziwej.

o Aktywa, zobowi¹zania i transakcje w walutach obcych.

o Ksiêgowanie nietypowych lub z³o¿onych transakcji, w tym trans-
akcji w obszarach kontrowersyjnych lub zagro¿onych (na przyk³ad
ksiêgowanie zap³aty w formie akcji w³asnych).

A25. Znacz¹ce zmiany w jednostce w porównaniu z wczeœniejszymi okresami mog¹
powodowaæ lub zmieniaæ ryzyko istotnego zniekszta³cenia.

Charakter jednostek specjalnego przeznaczenia

A26. Jednostka specjalnego przeznaczenia (niekiedy okreœlana jako narzêdzie spec-
jalnego przeznaczenia) jest zazwyczaj jednostk¹ powo³an¹ dla realizacji
w¹skiego i œciœle okreœlonego celu, takiego jak przeprowadzenie leasingu lub
sekurytyzacji aktywów finansowych b¹dŸ wykonanie prac badawczych i roz-
wojowych. Mo¿e ona przybieraæ formê osoby prawnej, powiernictwa, spó³ki
partnerskiej lub jednostki nierejestrowanej. Jednostka, w imieniu której powo³ano
jednostkê specjalnego przeznaczenia, mo¿e czêsto przemieszczaæ aktywa do
jednostki specjalnego przeznaczenia (na przyk³ad w ramach transakcji obej-
muj¹cej aktywa finansowe) uzyskaj¹c prawa do korzystania z aktywów lub
œwiadczenia us³ug na rzecz tej jednostki, podczas gdy inne strony mog¹ dostar-
czaæ œrodki na finansowanie jednostki specjalnego przeznaczenia. Zgodnie ze
wskazówkami MSRF 550 jednostka specjalnego przeznaczenia mo¿e w nie-
których przypadkach byæ podmiotem powi¹zanym jednostki9.

A27. Ramowe za³o¿enia sprawozdawczoœci finansowej czêsto okreœlaj¹ szcze-
gó³owe warunki, które musz¹ byæ spe³nione, aby sprawowaæ kontrolê lub oko-
licznoœci, w których jednostka specjalnego przeznaczenia powinna byæ objêta
konsolidacj¹. Interpretacja wymogów takich za³o¿eñ czêsto wymaga szcze-
gó³owej wiedzy na temat odpowiednich umów o powo³aniu jednostki specjalnego
przeznaczenia.

Dobór i sposób stosowania zasad (polityki) rachunkowoœci przez jednostkê (Zob.
par. 11(c))

A28. Poznanie doboru i sposobu stosowania zasad (polityki) rachunkowoœci przez
jednostkê mo¿e dotyczyæ takich zagadnieñ jak:

� Metody stosowane przez jednostkê do rozliczania znacz¹cych i nietypo-
wych transakcji.

� Skutki znacz¹cych zasad (polityki) rachunkowoœci dla kontrowersyjnych
lub zagro¿onych obszarów, dla których brak miarodajnych wytycznych
lub uzgodnionego podejœcia.
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� Zmiany zasad (polityki) rachunkowoœci jednostki.

� Standardy sprawozdawczoœci finansowej oraz prawa i regulacje, które s¹
nowe dla jednostki oraz kiedy i w jaki sposób jednostka wdro¿y te wymogi.

Cele i strategie oraz zwi¹zane z tym ryzyka dzia³alnoœci gospodarczej (Zob. par. 11(d))

A29. Jednostka prowadzi sw¹ dzia³alnoœæ przy uwzglêdnieniu bran¿y, przepisów
oraz innych czynników wewnêtrznych i zewnêtrznych. Jako reakcja na te czyn-
niki kierownictwo jednostki lub osoby sprawuj¹ce nadzór wyznaczaj¹ cele,
które stanowi¹ ogólne plany jednostki. Strategie stanowi¹ podejœcia, za po-
moc¹ których kierownictwo zamierza zrealizowaæ te cele. Cele i strategie jed-
nostki mog¹ ulegaæ zmianie w czasie.

A30. Ryzyko gospodarcze jest szersze ni¿ ryzyko istotnego zniekszta³cenia sprawo-
zdañ finansowych, choæ obejmuje to ostatnie. Ryzyko gospodarcze mo¿e wy-
nikaæ ze zmian lub z³o¿onoœci. Niezdolnoœæ do uznania potrzeby zmian mo¿e
tak¿e prowadziæ do ryzyka gospodarczego. Ryzyko gospodarcze mo¿e na
przyk³ad wynikaæ z:

� Rozwoju nowych wyrobów lub us³ug, który mo¿e skoñczyæ siê niepowo-
dzeniem.

� Rynku, który, jeœli nawet zosta³ z powodzeniem rozwiniêty, nie jest od-
powiedni do tego, aby móg³ wch³on¹æ produkt lub us³ugê lub

� Wad produktu lub us³ugi, które mog¹ powodowaæ powstanie zobowi¹zañ
i ryzyko utraty reputacji.

A31. Poznanie ryzyka gospodarczego, które stoi przed jednostk¹ zwiêksza mo¿li-
woœæ rozpoznania istotnego zniekszta³cenia, gdy¿ wiêkszoœæ ryzyk gospodar-
czych mo¿e ostatecznie rodziæ skutki finansowe, a zatem wp³ywaæ na sprawoz-
dania finansowe. Bieg³y rewident nie odpowiada jednak za rozpoznanie lub
ocenê wszystkich ryzyk gospodarczych, gdy¿ nie wszystkie rodzaje ryzyka go-
spodarczego wywo³uj¹ ryzyko istotnego zniekszta³cenia.

A32. Przyk³ady zagadnieñ, które bieg³y rewident mo¿e rozpatrywaæ poznaj¹c cele,
strategie i zwi¹zane z nimi ryzyka gospodarcze jednostki, gdy¿ mog¹ one pro-
wadziæ do ryzyka istotnego zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych, obej-
muj¹:

� Rozwój bran¿y (potencjalne ryzyko gospodarcze mo¿e wi¹zaæ siê na
przyk³ad z tym, ¿e jednostka nie posiada pracowników lub doœwiadcze-
nia, aby nad¹¿yæ za zmianami bran¿owymi).

� Nowe produkty i us³ugi (potencjalne ryzyko dzia³alnoœci gospodarczej
mo¿e wi¹zaæ siê na przyk³ad z tym, ¿e wzros³y zobowi¹zania z tytu³u pro-
duktu).
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� Rozszerzenie dzia³alnoœci gospodarczej (potencjalne ryzyko gospodar-
cze mo¿e wi¹zaæ siê na przyk³ad z tym, ¿e popyt nie zosta³ poprawnie
oszacowany).

� Nowe wymogi ksiêgowe (potencjalne ryzyko gospodarcze mo¿e na
przyk³ad wi¹zaæ siê z niepe³nym lub nieodpowiednim wdro¿eniem lub ze
zwiêkszonymi kosztami).

� Wymogi regulacyjne (potencjalne ryzyko gospodarcze mo¿e wi¹zaæ siê
na przyk³ad z tym, ¿e wzrós³ zakres obowi¹zków prawnych).

� Aktualne i przysz³e wymogi finansowe (potencjalne ryzyko gospodarcze
mo¿e wi¹zaæ siê na przyk³ad z utrat¹ zdolnoœci finansowej wobec niemo-
¿noœci jednostki wywi¹zania siê z wymogów).

� Stosowanie technologii informatycznej (IT) (potencjalne ryzyko gospo-
darcze mo¿e wi¹zaæ siê na przyk³ad z tym, ¿e systemy i procesy nie s¹
kompatybilne).

� Skutki wdra¿ania strategii, szczególnie niektóre skutki, prowadz¹ce do
powstania nowych wymogów ksiêgowych (potencjalne ryzyko gospodarcze
mo¿e wi¹zaæ siê na przyk³ad z tym, ¿e wdro¿enie bêdzie niekompletne
lub niew³aœciwe).

A33. Ryzyko gospodarcze mo¿e stwarzaæ bezpoœrednio konsekwencje dla ryzyka
istotnego zniekszta³cenia grup transakcji, sald i ujawnianych informacji na po-
ziomie stwierdzeñ lub sprawozdañ finansowych. Na przyk³ad ryzyko gospoda-
rcze wynikaj¹ce z zasad zawierania umów z odbiorcami mo¿e zwiêkszyæ
ryzyko istotnego zniekszta³cenia zwi¹zanego z wycen¹ nale¿noœci. Co wiêcej –
to samo ryzyko, szczególnie w po³¹czeniu z umownymi warunkami mo¿e mieæ
równie¿ bardziej d³ugoterminowe konsekwencje, które bieg³y rewident rozpa-
truje przy ocenie za³o¿enia kontynuacji dzia³alnoœci. Dlatego problem, czy ry-
zyko gospodarcze rodzi ryzyko istotnego zniekszta³cenia rozwa¿a siê uwzglêd-
niaj¹c konkretn¹ sytuacjê danej jednostki. Przyk³ady okolicznoœci i zdarzeñ
mog¹cych wskazywaæ na ryzyko istotnego zniekszta³cenia zawiera Za³¹cznik 2.

A34. Kierownictwo zazwyczaj rozpoznaje ryzyko gospodarcze i opracowuje sposób
zabobiegania mu. Proces oceny takiego ryzyka stanowi czêœæ kontroli wewnêtrz-
nej i zosta³ omówiony w paragrafie 15 oraz w paragrafach A79 - A80.

Uwagi szczególne dotycz¹ce jednostek sektora publicznego

A35. Przy badaniu jednostek sektora publicznego, na „cele kierownictwa” mog¹
wp³ywaæ czynniki wynikaj¹ce z odpowiedzialnoœci publicznej i obejmowaæ
cele, których Ÿród³em s¹ prawa, regulacje lub inne przepisy.
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Pomiar i przegl¹d finansowych wyników dzia³alnoœci jednostki (Zob. 11(e))

A36. Kierownictwo oraz inne osoby dokonuj¹ pomiaru i przegl¹du tego, co uznaj¹
za wa¿ne. Pomiary dzia³alnoœci, zarówno zewnêtrznej jak i wewnêtrznej, rodz¹
naciski na jednostkê. Naciski te mog¹ z kolei motywowaæ kierownictwo do po-
dejmowania dzia³añ wp³ywaj¹cych na poprawê wyników dzia³alnoœci gospo-
darczej lub zniekszta³cenia sprawozdañ finansowych. Dlatego poznanie sposobu
pomiaru dzia³alnoœci jednostki pomaga bieg³emu rewidentowi w ocenie, czy
naciski na osi¹gniêcie okreœlonych celów dzia³alnoœci mog¹ powodowaæ pod-
jêcie przez kierownictwo dzia³añ zwiêkszaj¹cych ryzyko istotnego znie-
kszta³cenia, w tym spowodowanego oszustwem. Zob. MSRF 240 dotycz¹cy
wymogów i wytycznych zwi¹zanych z ryzykiem oszustwa.

A37. Pomiar i przegl¹d wyników finansowych dzia³alnoœci nie s¹ to¿same z nadzo-
rowaniem kontroli (omówionym jako sk³adnik kontroli wewnêtrznej w para-
grafach A99 - A104) mimo, i¿ ich cele mog¹ siê pokrywaæ:

� Pomiar i przegl¹d wyników dzia³alnoœci s¹ skierowane na to, czy dzia³al-
noœæ gospodarcza osi¹ga cele wyznaczone przez kierownictwo (lub stro-
ny trzecie).

� Nadzorowanie kontroli jest w szczególnoœci ukierunkowane na skutecz-
noœæ dzia³ania kontroli wewnêtrznej.

Niemniej w niektórych przypadkach wskaŸniki wyników dzia³alnoœci dostar-
czaj¹ tak¿e informacje, umo¿liwiaj¹ce kierownictwu rozpoznanie s³aboœci kon-
troli wewnêtrznej.

A38. Przyk³ady wewnêtrznie wytworzonych informacji wykorzystywanych przez
kierownictwo do pomiaru i przegl¹du finansowych wyników dzia³alnoœci, któ-
re bieg³y rewident mo¿e rozpatrzeæ, obejmuj¹:

� Kluczowe wskaŸniki dzia³alnoœci (finansowe i niefinansowe) oraz klu-
czowe wspó³czynniki, trendy i statystyki operacyjne.

� Analizy finansowych wyników dzia³alnoœci za kolejne okresy.

� Bud¿ety, prognozy, analizy odchyleñ, informacje o segmentach oraz ra-
porty z wyników dzia³alnoœci wydzia³ów, departamentów lub innych ko-
mórek.

� Pomiar wyników uzyskiwanych przez pracowników oraz zasady moty-
wacyjnego wynagradzania.

� Porównania wyników dzia³alnoœci jednostki z wynikami konkurencji.

A39. Tak¿e strony z zewn¹trz jednostki mog¹ przeprowadzaæ pomiar i przegl¹d fi-
nansowych wyników jej dzia³alnoœci. Na przyk³ad informacje z zewn¹trz, takie
jak raporty analityków i raporty agencji ratingowych, mog¹ przedstawiaæ u¿y-
teczne dla bieg³ego rewidenta informacje. Raporty tego rodzaju mo¿na czêsto
otrzymaæ od badanej jednostki.
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A40. Wewnêtrzne pomiary mog¹ ujawniæ nieoczekiwane wyniki lub trendy, wyma-
gaj¹ce od kierownictwa wyjaœnienia ich przyczyny oraz podjêcia dzia³añ na-
prawczych (w tym w niektórych przypadkach – terminowego wykrycia i po-
prawienia zniekszta³cenia). Pomiar wyników dzia³alnoœci mo¿e tak¿e wskazy-
waæ bieg³emu rewidentowi na istnienie ryzyka zniekszta³cenia powi¹zanych
informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. Na przyk³ad, pomiar
wyników dzia³alnoœci mo¿e wskazywaæ, ¿e jednostkê cechuje niezwykle szyb-
ki wzrost lub rentownoœæ, w szczególnoœci w porównaniu z innymi jednostka-
mi z tej samej bran¿y. Takie informacje, w szczególnoœci zestawione z innymi
czynnikami, takimi jak bonusy lub wynagrodzenia uzale¿nione od osi¹gniê-
tych wyników dzia³alnoœci, mog¹ wskazywaæ na potencjalne ryzyko stronni-
czoœci kierownictwa przy sporz¹dzaniu sprawozdañ finansowych.

Uwagi szczególne dotycz¹ce mniejszych jednostek

A41. W mniejszych jednostkach czêsto nie dzia³a proces pomiaru i przegl¹du finan-
sowych wyników dzia³alnoœci jednostki. Zapytania adresowane do kierownic-
twa mog¹ wskazaæ, ¿e opiera siê ono na pewnych kluczowych wskaŸnikach
s³u¿¹cych ocenie finansowych wyników dzia³alnoœci i podejmowaniu odpo-
wiednich dzia³añ. Jeœli z zapytañ wynika, ¿e pomiar i przegl¹d wyników dzia³al-
noœci nie s¹ dokonywane, wy¿sze jest ryzyko niewykrytych i niepoprawianych
zniekszta³ceñ.

Kontrola wewnêtrzna jednostki (Zob. par. 12)

A42. Poznanie kontroli wewnêtrznej pomaga bieg³emu rewidentowi w rozpoznaniu ty-
pów potencjalnych zniekszta³ceñ i czynników wp³ywaj¹cych na ryzyko istotnego
zniekszta³cenia oraz na zaprojektowanie rodzaju, roz³o¿enia w czasie i zakresu
dalszych procedur badania.

A43. Materia³y maj¹ce zastosowanie do kontroli wewnêtrznej zosta³y zaprezentowane
w poni¿ej wymienionych czterech sekcjach:

� Ogólna istota i cechy kontroli wewnêtrznej.

� Kontrole znacz¹ce dla badania.

� Charakter i zakres poznania odpowiednich kontroli.

� Sk³adniki kontroli wewnêtrznej.

Ogólna istota i cechy kontroli wewnêtrznej

Cel kontroli wewnêtrznej

A44. Kontrola wewnêtrzna jest zaprojektowana, wdra¿ana i stosowana jako reakcja
na rozpoznane ryzyka gospodarcze zagra¿aj¹ce realizacji ka¿dego z celów
jednostki, którymi s¹:
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� Wiarygodnoœæ sprawozdawczoœci finansowej jednostki.

� Skutecznoœæ i wydajnoœci jej dzia³añ.

� Przestrzeganie maj¹cego obowi¹zuj¹cego prawa i regulacji.

Sposób zaprojektowania, wdro¿enia i stosowania kontroli wewnêtrznej ró¿ni
siê w zale¿noœci od wielkoœci i z³o¿onoœci jednostki.

Uwagi szczególne dotycz¹ce mniejszych jednostek

A45. Mniejsze jednostki mog¹ stosowaæ mniej z³o¿one sposoby oraz proste procesy
i procedury do realizacji swoich celów.

Ograniczenia kontroli wewnêtrznej

A46. Kontrola wewnêtrzna, niezale¿nie od tego jak bardzo jest skuteczna, mo¿e jed-
nostce dostarczyæ jedynie wystarczaj¹c¹ pewnoœæ realizacji przez ni¹ celów
sprawozdawczoœci finansowej. Na prawdopodobieñstwo osi¹gniêcia celów
wp³ywaj¹ nieod³¹czne ograniczenia kontroli wewnêtrznej. S¹ one powodowa-
ne faktem, ¿e os¹d towarzysz¹cy podejmowaniu decyzji mo¿e byæ wadliwy
oraz ¿e mog¹ zaistnieæ niesprawnoœci kontroli wewnêtrznej na skutek b³êdu lu-
dzkiego. Dla przyk³adu, mo¿e powstaæ b³¹d w projekcie lub zmianie kontroli.
Jednoczeœnie dzia³anie kontroli mo¿e byæ nieskuteczne, gdy¿ przyk³adowo in-
formacje tworzone na potrzeby kontroli wewnêtrznej (np. raport odstêpstw) nie
s¹ skutecznie wykorzystywane, gdy¿ osoba odpowiadaj¹ca za ich przegl¹d nie
rozumie ich celu lub nie potrafi podj¹æ odpowiednich dzia³añ.

A47. Ponadto kontrole mo¿na obejœæ w razie zmowy dwóch lub wiêkszej liczby
osób lub gdy nieodpowiednie kierownictwo omija kontrolê wewnêtrzn¹. Na
przyk³ad kierownictwo mo¿e na boku zawrzeæ z klientami umowy zmieniaj¹ce
postanowienia i warunki standardowych umów jednostki, co mo¿e powodo-
waæ niew³aœciwe ujmowanie przychodów. Mo¿liwe jest tak¿e obejœcie lub
zniekszta³cenie wydruku kontrolnego z programu komputerowego, zaprojektowa-
nego do rozpoznawania i informowania o transakcjach przekraczaj¹cych okre-
œlone limity kredytu.

A48. Wreszcie projektuj¹c i wdra¿aj¹c kontrole kierownictwo mo¿e dokonaæ os¹du
co do rodzaju i zakresu procedur kontroli, które wybra³o do wdro¿enia oraz ro-
dzaju i zakresu ryzyka, jakie przyjê³o jako za³o¿enie.

Uwagi szczególne dotycz¹ce mniejszych jednostek

A49. Mniejsze jednostki zatrudniaj¹ czêsto mniej pracowników, co mo¿e ograniczaæ
mo¿liwy zakres podzia³u obowi¹zków. Jednak w ma³ej jednostce zarz¹dzanej
przez w³aœciciela, w³aœciciel-kierownik mo¿e byæ zdolny do sprawowania nad-
zoru bardziej skutecznego ni¿ w wiêkszej jednostce. Nadzór ten mo¿e kompen-
sowaæ na ogó³ bardziej ograniczone mo¿liwoœci podzia³u obowi¹zków.
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A50. Z drugiej strony w³aœciciel-kierownik mo¿e w wiêkszym stopniu byæ w stanie
obejœæ kontrolê ze wzglêdu na mniej z³o¿ony system kontroli wewnêtrznej.
Bieg³y rewident uwzglêdnia ten fakt rozpoznaj¹c ryzyko istotnego zniekszta³cenia
spowodowanego oszustwem.

Podzia³ kontroli wewnêtrznej na czêœci sk³adowe

A51. Podzia³ kontroli wewnêtrznej – na potrzeby MSRF – na piêæ poni¿szych
sk³adników:

(a) Œrodowisko kontroli.

(b) Proces oceny ryzyka przez jednostkê.

(c) System informatyczny obejmuj¹cy powi¹zane procesy gospodarcze wa¿-
ne dla sprawozdawczoœci finansowej i komunikacji.

(d) Dzia³ania kontrolne oraz

(e) Nadzorowanie kontroli

stwarza bieg³emu rewidentowi u¿yteczne ramy do rozwa¿enia, jak ró¿ne aspekty
kontroli wewnêtrznej jednostki mog¹ wp³ywaæ na badanie.

Podzia³ ten niekoniecznie musi wskazywaæ na sposób zaprojektowania, wdro-
¿enia i stosowania kontroli wewnêtrznej przez jednostkê albo na sposób klasy-
fikacji poszczególnych sk³adników. Biegli rewidenci mog¹ stosowaæ ró¿n¹
terminologiê albo zasady do opisu ró¿nych aspektów kontroli wewnêtrznej i ich
wp³ywu na badanie odmienne od przyjêtych w niniejszym standardzie, pod wa-
runkiem jednak, ¿e wszystkie sk³adniki w nim przedstawione zostan¹ uwzglêd-
nione.

A52. Materia³ objaœniaj¹cy, dotycz¹cy piêciu sk³adników kontroli wewnêtrznej i ich
powi¹zania z badaniem sprawozdañ finansowych, zamieszczono poni¿ej w pa-
ragrafach A69 - A104. Za³¹cznik 1 zawiera dalsze wyjaœnienia na temat sk³adni-
ków kontroli wewnêtrznej.

Charakterystyka rêcznych i automatycznych elementów kontroli wewnêtrznej znacz¹cych
dla oceny ryzyka przez bieg³ego rewidenta

A53. System kontroli wewnêtrznej jednostki obejmuje elementy rêczne i czêsto ele-
menty automatyczne. Charakterystyka rêcznych i automatycznych elementów
kontroli wewnêtrznej jest znacz¹ca dla oceny ryzyka przez bieg³ego rewidenta
oraz dla opartych na niej dalszych procedur badania.

A54. Stosowanie rêcznych lub automatycznych elementów kontroli wewnêtrznej
wp³ywa tak¿e na sposób, w jaki transakcje s¹ zapocz¹tkowywane, rejestrowa-
ne, przetwarzane i wykazywane:

� Kontrole w systemie rêcznym mog¹ obejmowaæ takie procedury, jak za-
twierdzanie i przegl¹d transakcji oraz uzgadnianianie i sprawdzanie uzgod-
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nionych pozycji. Alternatywnie, jednostka mo¿e stosowaæ automatyczne
procedury zapocz¹tkowywania, rejestrowania, przetwarzania i wykazy-
wania transakcji, w którym to przypadku zapisy w formie elektronicznej
zastêpuj¹ dokumenty w formie papierowej.

� Kontrole w systemach technologii informatycznej (IT), sk³adaj¹ siê z kombi-
nacji kontroli automatycznych (na przyk³ad kontroli wbudowanych w pro-
gramy komputerowe) i rêcznych. Ponadto rêczne kontrole mog¹ byæ nie-
zale¿ne od IT, mog¹ wykorzystywaæ informacje wytworzone przez IT
lub byæ ograniczane do nadzorowania skutecznoœci dzia³ania IT oraz
automatycznych kontroli jak te¿ zajmowania siê odstêpswami. Je¿eli IT
jest wykorzystywana do zapocz¹tkowywania, rejestrowania, przetwarza-
nia i wykazywania transakcji lub innych danych finansowych w³¹cza-
nych do sprawozdañ finansowych, systemy i programy mog¹ obejmowaæ
kontrole odpowiednie do koresponduj¹cych stwierdzeñ na temat znacz¹cych
kont lub mog¹ byæ decyduj¹ce dla skutecznego dzia³ania rêcznych kon-
troli zale¿nych od IT.

Kombinacja rêcznych i automatycznych elementów kontroli wewnêtrznej jest
w poszczególnych jednostkach ró¿na w zale¿noœci od charakteru i z³o¿onoœci
IT wykorzystywane przez jednostkê.

A55. Powszechne korzyœci IT dla kontroli wewnêtrznej jednostki wyp³ywaj¹ z tego,
¿e pozwala ona jednostce:

� Spójnie stosowaæ okreœlone z góry zasady dzia³alnoœci gospodarczej oraz
przeprowadzaæ z³o¿one kalkulacje przy przetwarzaniu du¿ych iloœci
transakcji lub danych.

� Zwiêkszyæ terminowoœæ, dostêpnoœæ i dok³adnoœæ informacji.

� £atwiej przeprowadzaæ dodatkowe analizy informacji.

� Zwiêkszyæ zdolnoœæ nadzorowania przebiegu dzia³alnoœci jednostki oraz
stosowania przyjêtych zasad i procedur.

� Zmniejszyæ ryzyko obchodzenia kontroli oraz

� Zwiêkszyæ mo¿liwoœæ skutecznego podzia³u obowi¹zków poprzez w³¹cze-
nie kontroli bezpieczeñstwa do aplikacji, baz danych i systemów opera-
cyjnych.

A56. IT rodzi tak¿e specyficzne ryzyko dla kontroli wewnêtrznej jednostki, które
obejmuje na przyk³ad:

� Poleganie na systemach lub programach, które niedok³adnie przetwa-
rzaj¹ dane, przetwarzaj¹ niedok³adne dane lub jedno i drugie.

� Nieupowa¿niony dostêp do danych, co mo¿e doprowadziæ do zniszczenia
danych lub nieodpowiednich ich zmian, w tym do wprowadzania nieau-
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toryzowanych lub nieistniej¹cych transakcji lub do niedok³adnego reje-
strowania transakcji. Szczególne ryzyka mog¹ powstaæ, gdy wielu u¿yt-
kowników ma dostêp do wspólnej bazy danych.

� Mo¿liwoœæ, ¿e personel IT uzyskuje uprzywilejowany dostêp, wykra-
czaj¹cy poza granice wynikaj¹ce z przypisanych mu obowi¹zków, co na-
rusza zasady podzia³u obowi¹zków.

� Nieautoryzowane zmiany danych w plikach danych.

� Nieautoryzowane zmiany systemów lub programów.

� Awarie powoduj¹ce koniecznoœæ zmian w systemach lub programach.

� Nieodpowiednie rêczne interwencje.

� Potencjalna utrata danych lub niemo¿noœæ dostêpu do danych, gdy s¹ po-
trzebne.

A57. Rêczne elementy kontroli wewnêtrznej mog¹ byæ bardziej odpowiednie, gdy
wymagany jest os¹d i dyskrecja, tak jak w nastêpuj¹cych przypadkach:

� Du¿e, nietypowe lub niepowtarzaj¹ce siê transakcje.

� B³êdy s¹ trudne do okreœlenia, przewidzenia lub nieoczekiwane.

� Zmieniaj¹ce siê okolicznoœci wymagaj¹ – jako reakcjê – zastosowania
kontroli wykraczaj¹cej poza zakres istniej¹cej automatycznej kontroli.

� Nadzorowanie skutecznoœci automatycznych kontroli.

A58. Elementy rêczne kontroli wewnêtrznej mog¹ byæ mniej niezawodne ni¿ ele-
menty automatyczne, poniewa¿ ³atwiej mo¿na je obejœæ, zignorowaæ lub uchy-
liæ, s¹ one tak¿e bardziej podatne na proste b³êdy i pomy³ki. Nie mo¿na dlatego
za³o¿yæ, ¿e stosowanie rêcznych elementów kontroli nastêpuje konsekwentnie.
Elementy rêcznej kontroli mog¹ byæ mniej odpowiednie w nastêpuj¹cych
okolicznoœciach:

� Du¿a iloœæ powtarzaj¹cych siê transakcji lub sytuacja gdy b³êdom, które
mo¿na przewidzieæ, zapobiega siê lub wykrywa je i koryguje dziêki
zautomatyzowanej kontroli parametrów.

� W³aœciwe sposoby przeprowadzania kontroli mo¿na odpowiednio zapro-
jektowaæ i zautomatyzowaæ.

A59. Rodzaj i zakres ryzyka dla kontroli wewnêtrznej ró¿ni siê w zale¿noœci od ro-
dzaju i charakterystyki systemu informacyjnego jednostki. Jednostka reaguje
na ryzyko wynikaj¹ce z stosowania IT lub rêcznych elementów kontroli we-
wnêtrznej przez tworzenie skutecznych kontroli odpowiadaj¹cych cechom
systemu informacyjnego jednostki.
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Kontrole znacz¹ce dla badania

A60. Zachodzi bezpoœrednie powi¹zanie miêdzy celami jednostki a kontrolami wdro¿o-
nymi dla uzyskania wystarczaj¹cej pewnoœci realizacji tych celów. Cele jednostki,
a zatem tak¿e kontrole, dotycz¹ sprawozdawczoœci finansowej, dzia³alnoœci
i zgodnoœci, jednak nie wszystkie z tych celów i kontroli s¹ znacz¹ce dla doko-
nywanej przez bieg³ego rewidenta oceny ryzyka.

A61. Czynniki maj¹ce znaczenie dla os¹du bieg³ego rewidenta czy dana kontrola po-
jedynczo lub w powi¹zaniu z innymi jest znacz¹ca dla badania, mog¹ obejmo-
waæ nastêpuj¹ce zagadnienia:

� Istotnoœæ.

� Znaczenie danego ryzyka.

� Wielkoœæ jednostki.

� Rodzaj dzia³alnoœci jednostki, ³¹cznie z jej organizacj¹ i cechami w³aœci-
cieli jednostki.

� Ró¿norodnoœæ i z³o¿onoœæ dzia³alnoœci jednostki.

� Obowi¹zuj¹ce wymogi prawa i regulacji.

� Okolicznoœci i zastosowane sk³adniki kontroli wewnêtrznej.

� Rodzaj i z³o¿onoœæ systemów bêd¹cych czêœci¹ kontroli wewnêtrznej jed-
nostki, w tym korzystanie z firm us³ugowych.

� Czy i w jaki sposób poszczególne kontrole, pojedynczo lub w powi¹zaniu
z innymi, zapobiegaj¹ lub wykrywaj¹ i koryguj¹ istotne zniekszta³cenie.

A62. Kontrola kompletnoœci i dok³adnoœci informacji tworzonych przez jednostkê
mo¿e byæ znacz¹ca dla badania, je¿eli bieg³y rewident zamierza wykorzystaæ te
informacje przy doborze i przeprowadzaniu dalszych procedur. Kontrole do-
tycz¹ce celów dzia³alnoœci i przestrzegania prawa i regulacji mog¹ tak¿e byæ
znacz¹ce dla badania, je¿eli dotycz¹ danych, które bieg³y rewident ocenia lub
wykorzystuje przy stosowaniu procedur badania.

A63. Kontrola wewnêtrzna zabezpieczeñ aktywów przed nieuprawnionym ich naby-
waniem, wykorzystywaniem lub dysponowaniem mo¿e obejmowaæ kontrolê
dotycz¹c¹ zarówno celów zwi¹zanych ze sprawozdawczoœci¹ finansow¹ jak
i dzia³alnoœci¹. Zazwyczaj rozpatrywanie takich kontroli przez bieg³ego rewi-
denta ogranicza siê do tych, które dotycz¹ wiarygodnoœci sprawozdawczoœci
finansowej.

A64. Na ogó³ jednostka posiada kontrole dotycz¹ce celów, które nie wi¹¿¹ siê z ba-
daniem i dlatego nie ma potrzeby ich rozpatrywania. Na przyk³ad jednostka
mo¿e stosowaæ skomplikowane systemy automatycznych kontroli zapewnia-
j¹cych skuteczne i wydajne dzia³anie (na przyk³ad automatyczny system kon-
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troli lotów zapewniaj¹cy zgodnoœæ z rozk³adem lotów), ale kontrole takie nie s¹
zazwyczaj przydatne dla badania. Ponadto, chocia¿ kontrola wewnêtrzna doty-
czy ca³ej jednostki lub ka¿dej jej jednostki operacyjnej b¹dŸ ka¿dego procesu
dzia³alnoœci gospodarczej, zapoznanie siê z kontrol¹ wewnêtrzn¹ dotycz¹c¹
ka¿dej jednostki operacyjnej jednostki oraz ka¿dego procesu dzia³alnoœci go-
spodarczej mo¿e nie byæ przydatne dla badania.

Uwagi szczególne dotycz¹ce jednostek sektora publicznego

A65. Na bieg³ych rewidentach dzia³aj¹cych w sektorze publicznym spoczywaj¹ czê-
sto dodatkowe obowi¹zki w zakresie kontroli wewnêtrznej, na przyk³ad infor-
mowania o przestrzeganiu ustalonego kodeksu postêpowania. Biegli rewidenci
jednostek sektora publicznego maj¹ tak¿e czêsto obowi¹zek informowania
o przestrzeganiu przez jednostkê prawa, regulacji lub innych przepisów. Na
skutek tego przeprowadzany przez nich przegl¹d kontroli wewnêtrznej mo¿e
mieæ szerszy i bardziej szczegó³owy charakter.

Rodzaj i zakres rozpoznania znacz¹cych kontroli (Zob. par. 13)

A66. Ocena koncepcji kontroli obejmuje ustalenie, czy kontrola pojedynczo lub
w po³¹czeniu z innymi kontrolami jest zdatna do skutecznego zapobiegania
istotnym zniekszta³ceniom lub ich wykrycia i skorygowania. Wdro¿enie kon-
troli oznacza, ¿e kontrola istnieje i ¿e jednostka j¹ stosuje. Przy ocenie wdro¿e-
nia kontroli, która nie jest skuteczna, w pierwszym rzêdzie nale¿y rozwa¿yæ
koncepcjê kontroli. Niew³aœciwe zaprojektowanie kontroli mo¿e stanowiæ
istotn¹ s³aboœæ kontroli wewnêtrznej jednostki.

A67. Procedury oceny ryzyka, s³u¿¹ce uzyskaniu dowodów badania koncepcji i wdro-
¿enia odnoœnych kontroli, mog¹ obejmowaæ:

� Zapytania kierowane do pracowników jednostki.

� Obserwacje stosowania poszczególnych kontroli.

� Inspekcjê dokumentów i sprawozdañ.

� Przeœledzenie w systemie informatycznym transakcji zwi¹zanych ze
sprawozdawczoœci¹ finansow¹.

Same zapytania nie wystarczaj¹ dla tych celów.

A68. Poznanie kontroli jednostki nie wystarcza dla sprawdzenia skutecznoœci jej
dzia³ania, chyba ¿e istnieje pewien automatyzm, który zapewnia spójne dzia³anie
kontroli. Na przyk³ad uzyskanie na okreœlony moment dowodów badania wdro¿e-
nia rêcznej kontroli nie dostarcza dowodu, ¿e dzia³anie kontroli by³o skuteczne
w innych momentach okresu objêtego badaniem. Ze wzglêdu jednak na nie-
od³¹czn¹ spójnoœæ procesu IT (zob. paragraf A55) przeprowadzenie procedur
badania, w celu ustalenia czy wdro¿ono automatyczne kontrole, mo¿e s³u¿yæ
jako test skutecznoœci tych kontroli, zale¿nie od oceny bieg³ego rewidenta
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i zbadania takich kontroli, które dotycz¹ zmian programu. Badanie skuteczno-
œci dzia³ania kontroli jest pe³niej opisane w MSRF 33010.

Sk³adniki kontroli wewnêtrznej – œrodowisko kontroli (Zob. par. 14)

A69. Na œrodowisko kontroli sk³adaj¹ siê funkcje nadzoru i kierownictwa oraz po-
stawy, œwiadomoœæ i dzia³ania podejmowane przez osoby sprawuj¹ce nadzór
i kierownictwo w zakresie systemu kontroli wewnêtrznej jednostki jak te¿ zna-
czenie tych dzia³añ dla jednostki. Œrodowisko kontroli nadaje ton organizacji
wp³ywaj¹c na sumiennoœæ sprawowania kontroli przez jej pracowników.

A70. Elementy œrodowiska kontroli, które mog¹ byæ przydatne przy poznawaniu
œrodowiska kontroli obejmuj¹:

(a) Komunikacjê oraz wymuszanie uczciwoœci i przestrzegania wartoœci etycz-
nych – s¹ to kluczowe elementy œrodowiska kontroli, wp³ywaj¹ce na kon-
cepcjê, administrowanie i nadzorowanie kontroli.

(b) Wyznaczanie uprawnieñ – sprawy takie, jak okreœlenie przez kierownic-
two poziomów uprawnieñ dla poszczególnych czynnoœci oraz ustalenie
umiejêtnoœci i wiedzy jakie powinny odpowiadaæ tym poziomom.

(c) Udzia³ osób sprawuj¹cych nadzór – cechami tych osób s¹:

� Niezale¿noœæ od kierownictwa.

� Doœwiadczenie i postawa.

� Zakres zaanga¿owania, rodzaj otrzymywanych informacji oraz
dok³adnoœæ dzia³añ.

� Odpowiednioœæ ich dzia³añ, w tym stopieñ w jakim trudne kwestie
s¹ podnoszone i rozwi¹zywane z kierownictwem oraz ich kontakty
z wewnêtrznymi audytorami i bieg³ymi rewidentami.

(d) Filozofiê i styl dzia³ania kierownictwa – cechy kierownictwa:

� Podejœcie do podejmowania i zarz¹dzania ryzykiem dzia³alnoœci.

� Stosunek i dzia³ania zwi¹zane ze sprawozdawczoœci¹ finansow¹.

� Stosunek do przetwarzania informacji oraz funkcji ksiêgowoœci
i personelu.

(e) Strukturê organizacyjn¹ – za³o¿enia, zgodnie z którymi dzia³ania jedno-
stki s³u¿¹ce realizacji jej celów s¹ planowane, wykonywane, kontrolowa-
ne i analizowane.

(f) Przydzielanie uprawnieñ i odpowiedzialnoœci – sprawy takie, jak sposób
przydzielenia uprawnieñ i odpowiedzialnoœci za dzia³alnoœæ operacyjn¹
oraz ustalenie zwi¹zków sprawozdawczych i hierarchii autoryzacji.
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(g) Zasady i praktykê polityki personalnej – zasady i praktyka dotycz¹ce – na
przyk³ad – rekrutacji, ukierunkowania, szkolenia, oceny, doradzania, promo-
wania, wynagradzania i podejmowania dzia³añ zaradczych.

Dowody badania dotycz¹ce elementów œrodowiska kontroli

A71. Odpowiednie dowody badania mo¿na uzyskaæ drog¹ ³¹czenia zapytañ i innych
procedur oceny ryzyka takich, jak potwierdzanie odpowiedzi na zapytania po-
przez obserwacjê lub inspekcjê dokumentów. Na przyk³ad kieruj¹c zapytania
do kierownictwa i pracowników bieg³y rewident mo¿e poznaæ sposób, w jaki
kierownictwo przekazuje pracownikom swoje pogl¹dy na praktykê dzia³alno-
œci gospodarczej i etyczne zachowanie. Bieg³y rewident mo¿e wtedy ustaliæ,
czy odnoœne kontrole zosta³y wdro¿one, rozwa¿aj¹c na przyk³ad, czy kierowni-
ctwo ustanowi³o na piœmie kodeks postêpowania i czy dzia³a w sposób wspie-
raj¹cy kodeks.

Wp³yw œrodowiska kontroli na ocenê ryzyka istotnego zniekszta³cenia

A72. Niektóre elementy œrodowiska kontroli jednostki maj¹ rozleg³y wp³yw na oce-
nê ryzyka istotnego zniekszta³cenia. Na przyk³ad na œwiadomoœæ kontroli jed-
nostki znacz¹cy wp³yw wywieraj¹ osoby sprawuj¹ce nadzór, gdy¿ jednym z ich
zadañ jest równowa¿enie nacisków wywieranych na kierownictwo w zwi¹zku
ze sprawozdawczoœci¹ finansow¹, a które mog¹ wynikaæ z oczekiwañ rynku
lub programów wynagradzania. Dlatego na skutecznoœæ koncepcji œrodowiska
kontroli w zwi¹zku z udzia³em osób sprawuj¹cych nadzór wp³ywaj¹ takie za-
gadnienia, jak:

� Ich niezale¿noœæ od kierownictwa i zdolnoœæ do oceny dzia³añ kierownic-
twa.

� Czy rozumiej¹ transakcje gospodarcze jednostki.

� Zakres w jakim oceniaj¹, czy sprawozdania finansowe zosta³y sporz¹dzone
zgodnie z maj¹cymi zastosowanie ramowymi za³o¿eniami sprawozdaw-
czoœci finansowej.

A73. Aktywny i niezale¿ny zarz¹d mo¿e wp³ywaæ na filozofiê i styl dzia³ania wy-
¿szego kierownictwa. Na skutek tego mog¹ jednak byæ bardziej ograniczone
inne elementy. Na przyk³ad chocia¿ zasady i praktyka polityki personalnej do-
tycz¹ca pozyskiwania kompetentnych pracowników z dziedziny finansów, ra-
chunkowoœci i IT mog¹ zmniejszaæ ryzyko b³êdów przy przetwarzaniu informacji
finansowych, tym niemniej nie mog¹ one zapobiegaæ silnym sk³onnoœciom na-
czelnego kierownictwa do zawy¿ania zysków.

A74. Istnienie zadowalaj¹cego œrodowiska kontroli mo¿e byæ pozytywnym czynnikiem,
gdy bieg³y rewident ocenia ryzyko istotnego zniekszta³cenia. Choæ mo¿e ono
zmniejszyæ ryzyko oszustw, to jednak zadowalaj¹ce œrodowisko kontroli nie
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odstrasza ca³kowicie od oszustw. Z drugiej strony, s³aboœci œrodowiska kontro-
li mog¹ podwa¿aæ skutecznoœæ kontroli, w szczególnoœci dotycz¹cych oszustw.
Na przyk³ad zaniedbania kierownictwa w zapewnieniu wystarczaj¹cych œrod-
ków na ograniczenie ryzyka bezpieczeñstwa IT, mo¿e negatywnie wp³yw¹æ na
kontrolê wewnêtrzn¹ wobec umo¿liwienia wprowadzania niew³aœciwych
zmian do programów komputerowych lub danych b¹dŸ przetwarzania nieau-
toryzowanych transakcji. Zgodnie z wyjaœnieniami zawartymi w MSRF 330,
œrodowisko kontroli wp³ywa tak¿e na rodzaj, roz³o¿enie w czasie i zakres dal-
szych procedur bieg³ego rewidenta11.

A75. Œrodowisko kontroli samo w sobie nie zapobiega ani nie wykrywa i nie korygu-
je istotnego zniekszta³cenia. Mo¿e jednak wp³ywaæ na ocenê bieg³ego rewi-
denta dotycz¹c¹ skutecznoœci innych kontroli (na przyk³ad nadzorowania
kontroli oraz dzia³ania poszczególnych czynnoœci kontrolnych) a przez to na
ocenê ryzyka istotnego zniekszta³cenia przez bieg³ego rewidenta.

Uwagi szczególne dotycz¹ce mniejszych jednostek

A76. Œrodowisko kontroli w ma³ej jednostce ró¿ni siê od œrodowiska kontroli w wiêk-
szych jednostkach. Na przyk³ad do grona osób sprawuj¹cych nadzór w ma³ej
jednostce mog¹ nie nale¿eæ osoby niezale¿ne lub pochodz¹ce spoza jednostki
a w jednostkach, w których nie ma innych w³aœcicieli, rolê nadzorcz¹ mo¿e
bezpoœrednio sprawowaæ w³aœciciel-kierownik. Charakter œrodowiska kontroli
mo¿e tak¿e wp³ywaæ na znaczenie innych kontroli lub na ich brak. Na przyk³ad
aktywne zaanga¿owanie w³aœciciela-kierownika mo¿e przeciwdzia³aæ pewnym
ryzykom wynikaj¹cym z braku podzia³u obowi¹zków w ma³ej jednostce, mo¿e
jednak zwiêkszaæ inne ryzyka, na przyk³ad ryzyko obchodzenia kontroli.

A77. Ponadto dowody badania dotycz¹ce elementów œrodowiska kontroli mog¹ byæ
w ma³ych jednostkach niedostêpne w formie dokumentów, szczególnie gdy poro-
zumiewanie siê kierownictwa z pracownikami nastêpuje w sposób niesformali-
zowany choæ skuteczny. W ma³ej jednostce mo¿e na przyk³ad nie istnieæ pisemny
kodeks postêpowania, ale mo¿e zamiast tego byæ wdro¿ona kultura, k³ad¹ca nacisk
na poszanowanie uczciwoœci i etycznego postêpowania, dziêki przekazowi ustne-
mu i przyk³adowi kierownictwa.

A78. Dlatego postawa, œwiadomoœæ oraz dzia³ania kierownictwa lub w³aœciciela-
kierownika maj¹ szczególne znaczenie dla poznania œrodowiska kontroli mnie-
jszej jednostki przez bieg³ego rewidenta.

Sk³adniki kontroli wewnêtrznej – proces oceny ryzyka przez jednostkê (Zob. par. 15)

A79. Proces oceny ryzyka przez jednostkê stanowi podstawê do ustalenia przez kierow-
nictwo ryzyka, wymagaj¹cego zarz¹dzania. Je¿eli proces oceny ryzyka przez jed-
nostkê jest odpowiedni do okolicznoœci, w tym do rodzaju, wielkoœci i z³o¿onoœci
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jednostki, to pomaga to bieg³emu rewidentowi rozpoznaæ ryzyko istotnego znie-
kszta³cenia. Czy proces oceny ryzyka przez jednostkê jest odpowiedni do okolicz-
noœci, stanowi kwestiê os¹du.

Uwagi szczególne dotycz¹ce mniejszych jednostek (Zob. par. 17)

A80. Jest ma³o prawdopodobne, aby w ma³ej jednostce ustalony by³ proces oceny ry-
zyka. W takich przypadkach jest prawdopodobne, ¿e kierownictwo rozpoznaje
ryzyko drog¹ bezpoœredniego, osobistego zaanga¿owania w dzia³alnoœæ. Nie-
zale¿nie jednak od okolicznoœci zadanie pytañ dotycz¹cych rozpoznanego ry-
zyka i sposobu podejœcia do niego przez kierownictwo jest nadal niezbêdne.

Sk³adniki kontroli wewnêtrznej – system informacyjny, w tym obejmuj¹cy powi¹zane
procesy gospodarcze znacz¹ce dla sprawozdawczoœci finansowej i komunikacji

System informacyjny, w tym obejmuj¹cy powi¹zane procesy gospodarcze znacz¹ce dla
sprawozdawczoœci finansowej (Zob. par. 18)

A81. System informatyczny znacz¹cy dla sprawozdawczoœci finansowej, w sk³ad które-
go wchodzi system ksiêgowoœci, sk³ada siê z procedur i zapisów zaprojektowa-
nych i wdro¿onych dla:

� Zapocz¹tkowywania, rejestrowania, przetwarzania i informowania o trans-
akcjach jednostki (a tak¿e o zdarzeniach i warunkach) oraz zapewnienia
rozliczenia siê z odpowiednich aktywów, zobowi¹zañ i kapita³u w³asnego.

� Rozwi¹zywania przypadków niew³aœciwego przetwarzania transakcji, na
przyk³ad przez automatyczne tworzenie plików tymczasowych oraz pro-
cedur s³u¿¹cych wyjaœnianiu takich danych na czas.

� Przetwarzania i ksiêgowania bez obchodzenia systemu lub uchylania
kontroli.

� Przenoszenia informacji z systemów przetwarzania transakcji do ksiêgi
g³ównej.

� Gromadzenia informacji maj¹cych znaczenie dla sprawozdawczoœci fi-
nansowej o zdarzeniach i warunkach nie bêd¹cych transakcjami, takimi
jak umorzenie i amortyzacja aktywów i zmiany w zakresie œci¹galnoœci
nale¿noœci oraz

� Zapewniania, ¿e informacje, wymagaj¹ce ujawnienia w myœl maj¹cych
zastosowanie ramowych za³o¿eñ sprawozdawczoœci finansowej, zosta³y
zgromadzone, zaewidencjonowane, przetworzone, zsumowane i popra-
wnie wykazane w sprawozdaniach finansowych.

Zapisy ksiêgowe

A82. System informacyjny jednostki obejmuje zazwyczaj stosowanie standardo-
wych zapisów ksiêgowych, których powtarzalne dokonywanie jest wymagane
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do zarejestrowania transakcji. Przyk³adem mog¹ byæ zapisy s³u¿¹ce zaewiden-
cjonowaniu w ksiêdze g³ównej sprzeda¿y, zakupów oraz wydatkowania œrod-
ków pieniê¿nych lub zaewidencjonowaniu szacunków ksiêgowych dokony-
wanych okresowo przez kierownictwo, takich jak zmiany szacunku nieœci¹gal-
nych nale¿noœci.

A83. Proces sprawozdawczoœci finansowej jednostki obejmuje tak¿e dokonywanie
niestandardowych zapisów ksiêgowych dla ujêcia niepowtarzalnych, nietypo-
wych transakcji lub korekt. Przyk³adami tego rodzaju zapisów s¹ korekty kon-
solidacyjne, zapisy zwi¹zane z po³¹czeniem lub zbyciem jednostek czy nie-
powtarzalne szacunki, jak dotycz¹ce trwa³ej utraty wartoœci aktywów. Przy rêcz-
nych systemach ksiêgi g³ównej, niestandardowe zapisy ksiêgowe mog¹ byæ
zidentyfikowane drog¹ inspekcji ksi¹g pomocniczych, dzienników i stano-
wi¹cej podstawê zapisów dokumentacji. Je¿eli do prowadzenia ksiêgi g³ównej
i sporz¹dzania sprawozdañ finansowych stosuje siê procedury automatyczne,
zapisy tego rodzaju mog¹ wystêpowaæ tylko w formie elektronicznej i dlatego
byæ ³atwiejsze do zidentyfikowania dziêki stosowaniu wspomaganych kompu-
terowo technik badania.

Powi¹zane procesy gospodarcze

A84. Procesy gospodarcze jednostki s¹ dzia³aniami maj¹cymi na celu:

� Opracowanie, zakup, produkcjê, sprzeda¿ oraz rozprowadzenie produktów
i us³ug jednostki.

� Zapewnienie przestrzegania prawa i regulacji oraz

� Ewidencjonowanie informacji, w tym prowadzenie ksiêgowoœci i spo-
rz¹dzanie sprawozdawczoœci finansowej.

Procesy gospodarcze odzwierciedlaj¹ transakcje, które s¹ ujmowane, przetwa-
rzane i prezentowane przez system informacji. Zrozumienie procesów gospo-
darczych jednostki, w tym sposobu zapocz¹tkowywania transakcji, pomaga
bieg³emu rewidentowi w poznaniu systemu informacyjnego jednostki powi¹zane-
go ze sprawozdawczoœci¹ finansow¹ w sposób odpowiedni do okolicznoœci
w³aœciwych dla jednostki.

Uwagi szczególne dotycz¹ce mniejszych jednostek

A85. Systemy informatyczne oraz powi¹zane ze sprawozdawczoœci¹ finansow¹ procesy
gospodarcze mog¹ byæ w ma³ych jednostkach mniej skomplikowane ni¿ w du¿ych
jednostkach, ale ich rola jest równie znacz¹ca. Ma³e jednostki, z mocno zaanga¿o-
wanym kierownictwem mog¹ nie potrzebowaæ rozbudowanego opisu procedur
ksiêgowych, skomplikowanych zapisów ksiêgowych lub opisu zasad (polityki) ra-
chunkowoœci. Poznanie systemów i procesów jednostki mo¿e byæ zatem ³atwiej-
sze w przypadku mniejszych jednostek i w wiêkszym stopniu zale¿eæ od zapytañ
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ni¿ od przegl¹du dokumentacji. Tym niemniej potrzeba poznania pozostaje nadal
wa¿na.

Komunikacja (Zob. par. 19)

A86. Komunikowanie przez jednostkê o rolach i odpowiedzialnoœci za sprawozdaw-
czoœæ finansow¹ oraz znacz¹cych zagadnieniach dotycz¹cych sprawozdaw-
czoœci finansowej wymaga uzyskania wiedzy o zadaniach i odpowiedzialnoœci
osób sprawuj¹cych kontrolê wewnêtrzn¹ nad sprawozdawczoœci¹ finansow¹.
Obejmuje ono takie zagadnienia jak stopieñ rozumienia przez pracowników,
jak czynnoœci wykonywane przez nich w systemie sprawozdawczoœci finanso-
wej wi¹¿¹ siê z czynnoœciami innych osób oraz sposoby zg³aszania odstêpstw
kierownictwu odpowiednio wy¿szego szczebla w jednostce. Zasady komuni-
kowania mog¹ mieæ formê regulaminu zasad lub regulaminu sprawozdawczo-
œci finansowej. Dro¿ne kana³y komunikowania pomagaj¹ zapewniaæ, ¿e od-
stêpstwa s¹ zg³aszane i podejmuje siê stosowne dzia³ania.

Uwagi szczególne dotycz¹ce mniejszych jednostek

A87. Komunikowanie mo¿e byæ prostsze i ³atwiejsze w ma³ej jednostce ni¿ w wiêkszej
ze wzglêdu na mniej liczne szczeble odpowiedzialnoœci i wiêksz¹ widocznoœæ
oraz dostêpnoœæ kierownictwa.

Sk³adniki kontroli wewnêtrznej – dzia³ania kontrolne (Zob. par. 20)

A88. Dzia³ania kontrolne s¹ to zasady i procedury pomocne w zapewnieniu, ¿e pole-
cenia kierownictwa s¹ wykonywane. Dzia³ania kontrolne czy to dokonywane
za pomoc¹ IT czy systemów rêcznych, maj¹ ró¿ne cele i s¹ stosowane na ró¿-
nych szczeblach organizacyjnych i funkcjonalnych. Przyk³adami poszczegól-
nych dzia³añ kontrolnych s¹ dzia³ania polegaj¹ce na:

� Autoryzacji.

� Przegl¹dach wyników.

� Przetwarzaniu informacji.

� Kontrolach fizycznych.

� Podziale obowi¹zków.

A89. Dzia³aniami kontrolnymi znacz¹cymi dla badania s¹ te, które:

� Wymagaj¹, aby byæ traktowane jako takie, gdy¿ s¹ dzia³aniami kontrol-
nymi dotycz¹cymi znacz¹cego ryzyka oraz dotycz¹cymi ryzyka, w przy-
padku którego wytyczne badania wiarygodnoœci nie zapewniaj¹ wystar-
czaj¹cych i odpowiednich dowodów badania, wymaganych w para-
grafach 29 i 30 lub

� Bieg³y rewident na podstawie os¹du uznaje za wa¿ne.
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A90. Na os¹d bieg³ego rewidenta czy dzia³anie kontrolne jest znacz¹ce dla badania,
wp³ywa ryzyko rozpoznane przez niego jako mog¹ce doprowadziæ do istotne-
go zniekszta³cenia oraz to, czy zdaniem bieg³ego rewidenta prawdopodobne
by³oby odpowiednie sprawdzenie skutecznoœci dzia³ania kontroli ustalaj¹cych
zakres badañ wiarygodnoœci.

A91. Bieg³y rewident mo¿e po³o¿yæ nacisk na rozpoznanie i zapoznanie siê z dzia³ania-
mi kontrolnymi w tych obszarach, w których jego zdaniem jest prawdopodob-
ne, ¿e ryzyko istotnego zniekszta³cenia jest wy¿sze. Je¿eli ka¿de z wielu dzia³añ
kontrolnych prowadzi do osi¹gniêcia tego samego celu, zbêdne jest zapozna-
wanie siê z ka¿dym dzia³aniem kontrolnym zwi¹zanym z danym celem.

A92. Wiedza bieg³ego rewidenta o istnieniu lub braku dzia³añ kontrolnych, uzyska-
na dziêki zapoznaniu siê z innymi sk³adnikami kontroli wewnêtrznej, pomaga
mu ustaliæ, czy konieczne jest poœwiêcenie dodatkowej uwagi na poznanie
dzia³añ kontrolnych.

Uwagi szczególne dotycz¹ce mniejszych jednostek

A93. Koncepcje dzia³añ kontrolnych w ma³ych jednostkach bêd¹ prawdopodobnie
podobne do koncepcji w³aœciwych dla du¿ych jednostek, ale sformalizowanie
ich stosowania mo¿e siê ró¿niæ. Ponadto ma³e jednostki mog¹ uznaæ, ¿e okre-
œlony rodzaj dzia³añ kontrolnych nie jest przydatny ze wzglêdu na kontrole
przeprowadzane przez kierownictwo. Na przyk³ad nale¿¹ce wy³¹cznie do kie-
rownictwa prawo przyznawania kredytów kupieckich klientom oraz wyra¿ania
zgody na znacz¹ce zakupy mo¿e zapewniaæ siln¹ kontrolê nad wa¿nymi salda-
mi i transakcjami, zmniejszaj¹c lub czyni¹c zbêdn¹ potrzebê stosowania bardziej
szczegó³owych dzia³añ kontrolnych.

A94. Dzia³ania kontrolne wa¿ne dla badania mniejszej jednostki mog¹ dotyczyæ g³ów-
nych cykli transakcji takich, jak przychody, zakupy i koszty wynagrodzeñ.

Ryzyko wynikaj¹ce z technologii informatycznej (IT) (Zob. par. 21)

A95. Stosowanie IT wp³ywa na sposób wdro¿enia dzia³añ kontrolnych. Z perspekty-
wy bieg³ego rewidenta kontrole systemu IT s¹ skuteczne wówczas, gdy zapew-
niaj¹ nienaruszalnoœæ informacji oraz bezpieczeñstwo danych przetwarzanych
przez te systemy i obejmuj¹ skuteczne ogólne kontrole IT oraz kontrole aplikacji.

A96. Ogólne kontrole IT s¹ to zasady i procedury, dotycz¹ce wielu aplikacji, wspo-
magaj¹ce skuteczne dzia³anie kontroli aplikacji. Kontrole te dotycz¹ terminali
g³ównych, miniterminali oraz œrodowiska u¿ytkownika koñcowego. Ogólne
kontrole IT, zapewniaj¹ce nienaruszalnoœæ informacji i bezpieczeñstwo danych,
obejmuj¹ zazwyczaj kontrolê nad:

� Centrum danych i dzia³aniem sieci.

� Nabywaniem, zmian¹ i utrzymywaniem oprogramowania systemowego.
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� Zmian¹ programu.

� Bezpieczeñstwem dostêpu.

� Nabywaniem, rozwojem i utrzymywaniem systemów aplikacyjnych.

Zasadniczo wdra¿a siê je jako reakcjê na ryzyko, o którym mowa w paragrafie A56.

A97. Kontrole aplikacji s¹ to procedury rêczne lub automatyczne, dzia³aj¹ce zazwy-
czaj na poziomie procesu gospodarczego, stosowane do przetwarzania trans-
akcji w ramach pojedynczych aplikacji. Kontrole aplikacji mog¹ mieæ charakter
zapobiegawczy lub wykrywaj¹cy i s¹ zaprojektowane dla zapewnienia niena-
ruszalnoœci zapisów ksiêgowych. Dlatego kontrole aplikacji dotycz¹ procedur
stosowanych do zapocz¹tkowywania, rejestrowania, przetwarzania i prezento-
wania transakcji lub innych danych finansowych. Kontrole te pomagaj¹ w za-
pewnieniu, ¿e transakcje, które nast¹pi³y, s¹ zatwierdzane, ujmowane oraz
przetwarzane w sposób kompletny i prawid³owy. Przyk³ady obejmuj¹ spraw-
dzenie edycji danych wejœciowych oraz kolejnoœci numerycznej przy jedno-
czesnej rêcznej interwencji w przypadku wyst¹pienia raportów odstêpstw lub
korekty w miejscu wprowadzania danych.

Sk³adniki kontroli wewnêtrznej – nadzorowanie kontroli (Zob. par. 22)

A98. Nadzorowanie kontroli jest procesem s³u¿¹cym ocenie skutecznoœci dzia³ania
kontroli wewnêtrznej na przestrzeni czasu. Polega on na ocenie skutecznoœci
dzia³ania kontroli w odpowiednim czasie oraz podejmowaniu niezbêdnych
dzia³añ naprawczych. Kierownictwo sprawuje nadzór nad kontrol¹ za pomoc¹
systematycznych dzia³añ, odrêbnych ocen lub ³¹czenia tych dwóch elementów.
Systematyczne dzia³ania nadzorcze s¹ czêsto wbudowane w zwyk³e, powtarzalne
dzia³ania jednostki i obejmuj¹ regularne dzia³ania kierownicze i nadzorcze.

A99. Kierownictwo przy wykonywaniu dzia³añ nadzorczych mo¿e korzystaæ
z informacji uzyskiwanych z zewn¹trz takich, jak za¿alenia klientów i uwagi
regulatorów, które mog¹ sygnalizowaæ problemy lub wskazywaæ na obszary
wymagaj¹ce udoskonalenia.

Uwagi szczególne dotycz¹ce mniejszych jednostek

A100. Nadzór nad kontrol¹ przez kierownictwo czêsto nastêpuje dziêki silnemu zaan-
ga¿owaniu siê kierownictwa lub w³aœcicieli-kierowników w dzia³alnoœæ. Zaan-
ga¿owanie to umo¿liwia czêsto rozpoznanie znacz¹cych odstêpstw od
oczekiwañ oraz niedok³adnoœci danych finansowych prowadz¹ce do podjêcia
dzia³añ naprawczych w zakresie kontroli.

Funkcja audytu wewnêtrznego (Zob. par. 23)

A101. Funkcja audytu wewnêtrznego mo¿e byæ znacz¹ca dla badania, je¿eli rodzaj
odpowiedzialnoœci i dzia³añ funkcji audytu wewnêtrznego jest powi¹zany ze
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sprawozdawczoœci¹ finansow¹ jednostki a bieg³y rewident spodziewa siê, ¿e
wykorzysta wyniki pracy audytorów wewnêtrznych do zmodyfikowania ro-
dzaju, roz³o¿enia w czasie b¹dŸ ograniczenia zakresu procedur badania wyma-
gaj¹cych przeprowadzenia. Je¿eli bieg³y rewident stwierdzi, ¿e funkcja audytu
wewnêtrznego mo¿e mieæ znaczenie dla badania, zastosowanie ma MSRF 610.

A102. Cele funkcji audytu wewnêtrznego a zatem i rodzaj jej odpowiedzialnoœci oraz
status wewn¹trz organizacji ró¿ni¹ siê znacz¹co i zale¿¹ od wielkoœci i struktu-
ry jednostki oraz od wymogów kierownictwa, i tam gdzie ma to zastosowanie,
osób sprawuj¹cych nadzór. Odpowiedzialnoœæ funkcji audytu wewnêtrznego
mo¿e na przyk³ad obejmowaæ nadzór nad kontrol¹ wewnêtrzn¹, zarz¹dzanie
ryzykiem i przegl¹d przestrzegania prawa i regulacji. Z drugiej strony odpo-
wiedzialnoœæ funkcji audytu wewnêtrznego mo¿e na przyk³ad ograniczaæ siê
do analizy gospodarnoœci, wydajnoœci i skutecznoœci dzia³añ i dlatego nie mieæ
zwi¹zku ze sprawozdawczoœci¹ finansow¹ jednostki.

A103. Je¿eli rodzaj odpowiedzialnoœci funkcji audytu wewnêtrznego jest powi¹zany
ze sprawozdawczoœci¹ finansow¹ jednostki, ocena przez bieg³ego rewidenta
dzia³añ dokonanych lub maj¹cych byæ dokonanymi przez funkcjê audytu we-
wnêtrznego mo¿e obejmowaæ przegl¹d planu funkcji audytu wewnêtrznego na
dany okres, je¿eli taki plan istnieje, oraz omówienie tego planu z audytorami
wewnêtrznymi.

�ród³a informacji (Zob. par. 24)

A104. Wiele informacji s³u¿¹cych do nadzoru mog³o zostaæ wytworzonych przez sy-
stem informacyjny jednostki. Je¿eli kierownictwo przyjmie bezpodstawnie
za³o¿enie poprawnoœci danych s³u¿¹cych na potrzeby nadzoru, wówczas b³êdy
zawarte w tych informacjach mog¹ potencjalnie spowodowaæ, ¿e kierownic-
two wyci¹gnie b³êdne wnioski ze swych dzia³añ nadzorczych. Dlatego poznanie:

� �róde³ informacji s³u¿¹cych dzia³aniom nadzorczym jednostki oraz

� Podstawy, w oparciu o któr¹ kierownictwo ocenia, ¿e informacje s¹ wy-
starczaj¹co wiarygodne do tych celów,

stanowi element poznania przez bieg³ego rewidenta dzia³añ nadzorczych jed-
nostki, jako czêœci sk³adowej kontroli wewnêtrznej.

Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekszta³cenia

Ocena ryzyka istotnego zniekszta³cenia na poziomie sprawozdania finansowego
(Zob. par. 25(a))

A105. Ryzyko istotnego zniekszta³cenia na poziomie sprawozdania finansowego to
rozleg³e ryzyko dotycz¹ce sprawozdañ finansowych jako ca³oœci i mog¹ce po-
tencjalnie wp³ywaæ na wiele stwierdzeñ. Ryzyko tego rodzaju niekoniecznie
jest ryzykiem mo¿liwym do rozpoznania jako dotycz¹ce okreœlonych stwier-
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dzeñ na temat grup transakcji, sald lub ujawnieñ informacji. Raczej s¹ to okolicz-
noœci, które mog¹ zwiêkszyæ ryzyko istotnego zniekszta³cenia na poziomie
stwierdzeñ, na przyk³ad na skutek obejœcia kontroli przez kierownictwo. Ryzy-
ko na poziomie sprawozdania finansowego mo¿e mieæ szczególne znaczenie
dla oceny bieg³ego rewidenta dotycz¹cej ryzyka istotnego zniekszta³cenia wyni-
kaj¹cego z oszustwa.

A106. Ryzyko na poziomie sprawozdania finansowego mo¿e w szczególnoœci wyni-
kaæ ze s³aboœci œrodowiska kontroli (choæ ryzyko to mo¿e siê wi¹zaæ z innymi
czynnikami, takimi jak pogarszaj¹ce siê warunki gospodarcze). Na przyk³ad ta-
kie s³aboœci jak brak kompetencji kierownictwa, mo¿e mieæ bardziej rozleg³y
wp³yw na sprawozdania finansowe i wymagaæ ogólnej reakcji bieg³ego rewidenta.

A107. Poznanie przez bieg³ego rewidenta kontroli wewnêtrznej mo¿e zrodziæ w¹tpliwo-
œci co do mo¿liwoœci zbadania sprawozdañ finansowych jednostki. Na przyk³ad:

� Watpliwoœci co do uczciwoœci kierownictwa jednostki mog¹ byæ tak po-
wa¿ne, i¿ doprowadz¹ bieg³ego rewidenta do wniosku, ¿e ryzyko przed-
stawienia przez kierownictwo nieprawid³owych informacji w sprawoz-
daniach finansowych jest takie, ¿e nie da siê przeprowadziæ badania.

� Watpliwoœci co do stanu i wiarygodnoœci zapisów ksiêgowych jednostki
mog¹ doprowadziæ bieg³ego rewidenta do wniosku, ¿e nieprawdopodob-
ne jest uzyskanie wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów jako pod-
stawy do wyra¿enia niezmodyfikowanej opinii o sprawozdaniach finan-
sowych.

A108. MSRF 70512 okreœla wymogi i przedstawia wytyczne dotycz¹ce ustalenia, czy
istnieje potrzeba wyra¿enia przez bieg³ego rewidenta zmodyfikowanej opinii
lub odst¹pienia od wyra¿enia opinii lub, co mo¿e byæ wymagane w niektórych
przypadkach, wycofania siê z badania, je¿eli jest to mo¿liwe w myœl obowi¹-
zuj¹cego prawa lub regulacji.

Ocena ryzyka istotnego zniekszta³cenia na poziomie stwierdzeñ (Zob. par. 25(b))

A109. Ryzyko istotnego zniekszta³cenia na poziomie stwierdzeñ dotycz¹cych trans-
akcji, sald i ujawnieñ informacji wymaga oceny, gdy¿ ocena taka bezpoœrednio
pomaga w okreœleniu rodzaju, roz³o¿enia w czasie i zakresu dalszych procedur
badania na poziomie stwierdzeñ, niezbêdnych do uzyskania wystarczaj¹cych
i odpowiednich dowodów badania. Rozpoznaj¹c i oceniaj¹c ryzyko istotnego
zniekszta³cenia na poziomie stwierdzeñ, bieg³y rewident mo¿e stwierdziæ, ¿e roz-
poznane ryzyko dotyczy w wiêkszym stopniu sprawozdañ finansowych jako
ca³oœci i potencjalnie mo¿e wp³ywaæ na wiele stwierdzeñ.
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Wykorzystanie stwierdzeñ

A110. W oœwiadczeniu, ¿e sprawozdania finansowe s¹ zgodne z maj¹cymi zastoso-
wanie ramowymi za³o¿eniami sprawozdawczoœci finansowej, kierownictwo
w sposób bezpoœredni lub poœredni formu³uje stwierdzenia dotycz¹ce ujmowa-
nia, wyceny, prezentacji i ujawniania ró¿nych elementów sprawozdañ finanso-
wych i odnoœnych ujawnieñ informacji.

A111. Stwierdzenia wykorzystywane przez bieg³ego rewidenta do oceny ró¿nych ro-
dzajów potencjalnych zniekszta³ceñ, mog¹ nale¿eæ do trzech kategorii i przy-
braæ nastêpuj¹ce formy:

(a) Stwierdzenia dotycz¹ce grup transakcji i zdarzeñ w okresie objêtym ba-
daniem:

(i) Wystêpowanie – transakcje i zdarzenia, które zosta³y zaksiêgowa-
ne, wyst¹pi³y i dotycz¹ jednostki.

(ii) Kompletnoœæ – wszystkie transakcje i zdarzenia, które powinny
by³y byæ zaksiêgowane, zosta³y zaksiêgowane.

(iii) Dok³adnoœæ – kwoty i pozosta³e dane dotycz¹ce zaksiêgowanych
transakcji i zdarzeñ zosta³y zaksiêgowane w³aœciwie.

(iv) Rozgraniczenie miêdzy okresami – transakcje i zdarzenia zosta³y
zaksiêgowane we w³aœciwym okresie obrotowym.

(v) Klasyfikacja – transakcje i zdarzenia zosta³y zaksiêgowane na w³aœci-
wych kontach.

(b) Stwierdzenia dotycz¹ce sald kont wykazanych na koniec okresu:

(i) Istnienie – aktywa, zobowi¹zania i kapita³ w³asny istniej¹.

(ii) Prawa i obowi¹zki – jednostka posiada lub kontroluje prawa do
aktywów a zobowi¹zania s¹ jej obowi¹zkami.

(iii) Kompletnoœæ – wszystkie aktywa, zobowi¹zania i kapita³ w³asny
jednostki, które powinny byæ zaksiêgowane, zosta³y rzeczywiœcie
zaksiêgowane.

(iv) Wycena i przyporz¹dkowanie – aktywa, zobowi¹zania i kapita³
w³asny zosta³y wykazane w sprawozdanach finansowych we w³aœci-
wych kwotach a wynik³e korekty wyceny lub przyporz¹dkowania
s¹ w³aœciwie zaksiêgowane.

(c) Stwierdzenia dotycz¹ce prezentacji i ujawnienia:

(i) Wystêpowanie oraz prawa i obowi¹zki – ujawnione zdarzenia,
transakcje i inne sprawy wystêpuj¹ i dotycz¹ jednostki.

(ii) Kompletnoœæ – wszelkie ujawnienia, które powinny by³y byæ w³¹czo-
ne do sprawozdañ finansowych, zosta³y w³¹czone.
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(iii) Klasyfikacja i zrozumia³oœæ – informacje finansowe s¹ w³aœciwie
przedstawione i opisane a ujawnienia s¹ wyra¿one w sposób jasny.

(iv) Poprawnoœæ i wycena – informacje finansowe i inne s¹ ujawniane
w sposób rzetelny i w odpowiednich kwotach.

A112. Bieg³y rewident mo¿e wykorzystaæ stwierdzenia w sposób opisany powy¿ej
lub te¿ wyraziæ je w inny sposób, pod warunkiem, ¿e bêd¹ obejmowa³y wszystkie
aspekty wymienione powy¿ej. Na przyk³ad bieg³y rewident mo¿e po³¹czyæ
stwierdzenia o transakcjach i zdarzeniach ze stwierdzeniami o saldach kont.

Uwagi szczególne dotycz¹ce jednostek sektora publicznego

A113. Formu³uj¹c stwierdzenia dotycz¹ce sprawozdañ finansowych jednostki sekto-
ra publicznego, oprócz stwierdzeñ, o których mowa w paragrafie A111, kie-
rownictwo mo¿e czêsto stwierdzaæ, ¿e transakcje i zdarzenia nast¹pi³y zgodnie
z prawem, regulacjami lub innymi przepisami. Takie stwierdzenia mog¹ byæ
objête zakresem badania sprawozdania finansowego.

Proces rozpoznania i oceny ryzyka istotnego zniekszta³cenia (Zob. par. 26(a))

A114. Informacje uzyskane w wyniku zastosowania procedur oceny ryzyka, w tym
dowody badania uzyskane w trakcie oceny koncepcji kontroli oraz ustalenia,
czy zosta³a ona wdro¿ona, stosuje siê jako dowody badania potwierdzaj¹ce
ocenê ryzyka. Ocena ryzyka okreœla rodzaj, roz³o¿enie w czasie oraz zakres da-
lszych procedur badania, które nale¿y przeprowadziæ.

A115. Za³¹cznik 2 zawiera przyk³ady warunków i zdarzeñ, które mog¹ wskazywaæ na
istnienie ryzyka istotnego zniekszta³cenia.

Powi¹zanie kontroli ze stwierdzeniami (Zob. par. 26(c))

A116. Oceniaj¹c ryzyko bieg³y rewident mo¿e ropoznaæ kontrole, które prawdopodo-
bnie zapobiegn¹ lub doprowadz¹ do wykrycia i skorygowania istotnego znie-
kszta³cenia okreœlonych stwierdzeñ. Zasadniczo u¿yteczne jest poznanie kon-
troli i ich powi¹zania ze stwierdzeniami z uwzglêdnieniem procesów i syste-
mów, w których one dzia³aj¹, poniewa¿ pojedyncze dzia³ania kontrolne nie sta-
nowi¹ czêsto same w sobie odpowiedzi na ryzyko. Czêsto tylko wielorakie
dzia³ania kontrolne w po³¹czeniu z innymi elementami kontroli wewnêtrznej
bêd¹ wystarczaj¹ce, by zareagowaæ na ryzyko.

A117. Przeciwnie niektóre dzia³ania kontrolne mog¹ wywieraæ szczególnye wp³yw
na pojedyncze stwierdzenia w³aœciwe okreœlonej grupie transakcji lub sald. Na
przyk³ad dzia³ania kontrolne, które jednostka ustanowi³a w celu zapewnienia,
¿e jej personel w nale¿yty sposób przelicza i wykazuje zapasy w ramach rocz-
nego spisu z natury, wi¹¿¹ siê bezpoœrednio z istnieniem i kompletnoœci¹ stwier-
dzeñ dotycz¹cych sald zapasów.
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A118. Kontrole mog¹ byæ zarówno bezpoœrednio jak i poœrednio powi¹zane ze stwier-
dzeniem. Im bardziej kontrola jest poœrednio powi¹zana, tym mniejsza mo¿e
byæ jej skutecznoœæ dla zapobiegania lub wykrywania i korygowania znie-
kszta³ceñ danego stwierdzenia. Na przyk³ad przeprowadzany przez kierownika
sprzeda¿y przegl¹d zestawieñ sprzeda¿y okreœlonych punktów sprzeda¿y w re-
gionie tylko poœrednio wi¹¿e siê ze stwierdzeniem dotycz¹cym kompletnoœci
przychodów ze sprzeda¿y. Dlatego mo¿e byæ mniej skuteczny dla zmniejszania
ryzyka zwi¹zanego z tym stwierdzenia ni¿ kontrole bardziej bezpoœrednio
powi¹zane z tym stwierdzeniem, takie jak porównywanie dokumentów prze-
wozowych z fakturami.

Znacz¹ce ryzyka

Rozpoznanie znacz¹cego ryzyka (Zob. par. 28)

A119. Znacz¹ce ryzyko czêsto wi¹¿e siê ze znacz¹cymi nierutynowymi transakcjami
lub zagadnieniami wymagaj¹cymi os¹du. Nierutynowe transakcje s¹ to trans-
akcje, które s¹ nietypowe ze wzglêdu na ich wielkoœæ lub rodzaj, i dlatego zda-
rzaj¹ siê rzadko. Zagadnienia wymagaj¹ce os¹du mog¹ obejmowaæ okreœlenie
wartoœci szacunkowych, czemu towarzyszy znacz¹ca niepewnoœæ zwi¹zana
z wycen¹. Rutynowe, nieskomplikowane transakcje, stanowi¹ce przedmiot sy-
stematycznego przetwarzania, z mniejszym prawdopodobieñstwem rodz¹
obawê znacz¹cego ryzyka.

A120. Ryzyko istotnego zniekszta³cenia mo¿e byæ wy¿sze w przypadku znacz¹cych,
nierutynowych transakcji, je¿eli przyk³adowo:

� Nast¹pi³a wiêksza interwencja kierownictwa w celu zastosowania okre-
œlonego podejœcia ksiêgowego.

� Nast¹pi³a wiêksza rêczna interwencja przy gromadzeniu i przetwarzaniu
danych.

� Skomplikowane s¹ obliczenia lub zasady ksiêgowe.

� Rodzaj nierutynowych transakcji mo¿e sprawiaæ jednostce trudnoœci we
wdro¿eniu skutecznych kontroli ryzyka.

A121. Ryzyko istotnego zniekszta³cenia mo¿e byæ wy¿sze w przypadku znacz¹cych
zagadnieñ wymagaj¹cych okreœlenia wartoœci szacunkowych, je¿eli przyk³adowo:

� Zasady rachunkowoœci dotycz¹ce wartoœci szacunkowych lub ujmowa-
nia przychodów mog¹ stanowiæ przedmiot ró¿ni¹cych siê interpretacji.

� Wymagany os¹d mo¿e byæ subiektywny albo skomplikowany albo wy-
magaæ przyjêcia za³o¿eñ co do skutków przysz³ych zdarzeñ, na przyk³ad
os¹d wartoœci godziwej.
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A122. MSRF 330 okreœla konsekwencje, jakie dla dalszych procedur badania rodzi
rozpoznanie ryzyka13 jako znacz¹cego.

Znacz¹ce ryzyko zwi¹zane z ryzykiem istotnego zniekszta³cenia spowodowanego oszu-
stwem

A123. MSRF 240 okreœla dalsze wymogi i wytyczne w razie rozpoznania i oceny ryzyka
istotnego zniekszta³cenia spowodowanego oszustwem14.

Poznanie kontroli powi¹zanych ze znacz¹cym ryzykiem (Zob. par. 29)

A124. Chocia¿ zazwyczaj jest ma³o prawdopodobne, aby ryzyko, dotycz¹ce znacz¹cych
nierutynowtych transakcji lub zagadnieñ wymagaj¹cych os¹du, by³o przedmiotem
rutynowych kontroli, to kierownictwo mo¿e mieæ inne sposoby reagowania na
tego rodzaju ryzyko. Dlatego ustalenie przez bieg³ego rewidenta, czy jednostka za-
projektowa³a i wdro¿y³a kontrole dotycz¹ce znacz¹cego ryzyka wynikaj¹cego
z nierutynowych lub wymagaj¹cych os¹du zagadnieñ obejmuje tak¿e wiedzê na
temat tego, czy i w jaki sposób kierownictwo reaguje na takie ryzyko. Reakcje te
mog¹ obejmowaæ:

� Dzia³ania kontrolne takie, jak przegl¹d za³o¿eñ przyjêtych przez kierow-
nictwo wy¿szego szczebla lub ekspertów.

� Udokumentowanie procesu dokonywania szacunków.

� Zatwierdzanie przez osoby sprawuj¹ce nadzór.

A125. Na przyk³ad, je¿eli zachodz¹ zdarzenia jednorazowe takie, jak wp³yw zawiado-
mienia o znacz¹cym sporze prawnym, poznanie reakcji jednostki mo¿e dotyczyæ
takich zagadnieñ, jak to, czy zwróci³a siê do w³aœciwych ekspertów (wewnêtrz-
nych lub zewnêtrznych doradców prawnych), czy oceni³a potencjalne skutki oraz
jak zamierza ujawniæ zaistnia³e okolicznoœci w sprawozdaniach finansowych.

A126. W niektórych przypadkach kierownictwo mog³o niew³aœciwie zareagowaæ na
znacz¹ce ryzyko istotnego zniekszta³cenia nie wdra¿aj¹c kontroli dotycz¹cej
tego znacz¹cego ryzyka. Niewdro¿enie takiej kontroli przez kierownictwo mo¿e
byæ wskazówk¹ znacz¹cej s³aboœci kontroli wewnêtrznej15.

Ryzyko, w przypadku którego same procedury badania wiarygodnoœci nie zapewniaj¹
wystarczaj¹cych i odpowiednich dowodów badania (Zob. par. 30)

A127. Ryzyko istotnego zniekszta³cenia mo¿e bezpoœrednio wi¹zaæ siê z ewidencj¹ ruty-
nowych grup transakcji lub sald oraz sporz¹dzaniem wiarygodnych sprawoz-
dañ finansowych. Ryzyko takie mo¿e obejmowaæ ryzyko niepoprawnego lub
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niekompletnego przetwarzania rutynowych i znacz¹cych grup transakcji takich,
jak przychody, zakupy, wp³ywy i wydatki œrodków pieniê¿nych jednostki.

A128. Je¿eli takie rutynowe transakcje gospodarcze podlegaj¹ wysoce zautomaty-
zowanemu przetwarzaniu, w którym nie nastêpuje lub nastêpnie tylko niewiel-
ka interwencja rêczna, to przeprowadzenie w zwi¹zku z tym ryzykiem jedynie
procedur badania wiarygodnoœci mo¿e nie byæ mo¿liwe. Na przyk³ad bieg³y re-
wident mo¿e dojœæ do wniosku, ¿e ma to miejsce wtedy, gdy znacz¹ca iloœæ in-
formacji dotycz¹cych jednostki jest zapocz¹tkowywana, rejestrowana, prze-
twarzana lub raportowana tylko w formie elektronicznej w ramach zintegro-
wanego systemu. W takich przypadkach:

� Dowody badania mog¹ byæ dostêpne tylko w formie elektronicznej a ich
wystarczalnoœæ i odpowiednioœæ zale¿y zazwyczaj od skutecznoœci kon-
troli dok³adnoœci i kompletnoœci.

� Mo¿liwoœæ, ¿e nast¹pi³o niew³aœciwe zapocz¹tkowanie lub zmiana infor-
macji i niewykrycie tego mo¿e byæ wiêksze wówczas, gdy odpowiednie
kontrole nie dzia³aj¹ skutecznie.

A129. MSRF 330 okreœla konsekwencje, jakie dla dalszych procedur badania rodzi
rozpoznanie takiego ryzyka16.

Weryfikacja oceny ryzyka (Zob. par. 31)

A130. W czasie badania bieg³y rewident mo¿e uzyskaæ informacje znacz¹co ró¿ne od
informacji, na których opiera³a siê ocena ryzyka. Na przyk³ad ocena ryzyka
mog³a opieraæ siê na oczekiwaniu, ¿e pewne kontrole dzia³aj¹ skutecznie. Prze-
prowadzaj¹c badanie tych kontroli bieg³y rewident mo¿e uzyskaæ dowody ba-
dania, ¿e nie dzia³a³y one skutecznie przez pewien czas objêty badaniem.
Podobnie przeprowadzaj¹c procedury badania wiarygodnoœci bieg³y rewident
mo¿e wykryæ zniekszta³cenia kwot lub o czêstotliwoœci wiêkszej od odpowia-
daj¹cej ocenie ryzyka dokonanej przez bieg³ego rewidenta. W takich przypad-
kach ocena ryzyka nie odzwierciedla odpowiednio prawdziwych okolicznoœci
w³aœciwych dla jednostki, i dalsze zaplanowane procedury badania mog¹ nie
byæ skuteczne dla wykrycia istotnych zniekszta³ceñ. Zob. MSRF 330 w spra-
wie dalszych wytycznych.

Dokumentacja (Zob. par. 32)

A131. Sposób, w jaki udokumentowane zostan¹ wymogi okreœlone w paragrafie 32,
ustala bieg³y rewident na podstawie swego os¹du. Na przyk³ad w przypadku
badañ ma³ych jednostek dokumentacja mo¿e byæ w³¹czona do dokumentacji
bieg³ego rewidenta dotycz¹cej ogólnej strategii i planu badania17. Podobnie, na
przyk³ad wyniki oceny ryzyka mog¹ byæ dokumentowane oddzielenie lub byæ
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czêœci¹ dokumentacji bieg³ego rewidenta dotycz¹cej dalszych procedur18. Po-
staæ i zakres dokumentacji zale¿¹ od rodzaju, wielkoœci i z³o¿onoœci jednostki
oraz jej kontroli wewnêtrznej, dostêpnoœci informacji z jednostki oraz metodologii
i technologii badania stosowanej podczas badania.

A132. W jednostkach o nieskomplikowanej dzia³alnoœci i procesach wp³ywaj¹cych
na sprawozdawczoœæ finansow¹, dokumentacja mo¿e mieæ prost¹ postaæ i byæ
stosunkowo zwiêz³a. Nie ma potrzeby, aby bieg³y rewident dokumentowa³ ca³oœæ
wiedzy posiadanej na temat jednostki oraz zagadnienia z tym zwi¹zane. Klu-
czowe elementy wiedzy o jednostce dokumentowane przez bieg³ego rewidenta
obejmuj¹ te, na których bieg³y rewident opar³ ocenê ryzyka istotnego znie-
kszta³cenia.

A133. Zakres dokumentacji mo¿e tak¿e odzwierciedlaæ doœwiadczenie i umiejêtnoœci
cz³onków zespo³u wykonuj¹cego badanie. Pod warunkiem, ¿e wymogi MSRF
230 s¹ zawsze spe³nione, badanie wykonane przez zespó³ sk³adaj¹cy siê z osób
o mniejszym doœwiadczeniu mo¿e wymagaæ bardziej szczegó³owej dokumen-
tacji pomocnej im w odpowiednim poznaniu jednostki ni¿ badanie, które
przeprowadzaj¹ osoby doœwiadczone.

A134. W przypadku powtarzalnych badañ czêœæ dokumentacji mo¿e byæ ponownie
wykorzystana, po jej aktualizacji, w miarê potrzeby, dla odzwierciedlenia
zmian dzia³alnoœci gospodarczej lub procesów jednostki.
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Za³¹cznik 1
(Zob. par. 4(c), 14 - 24 oraz A69 - A104)

Sk³adniki kontroli wewnêtrznej

1. Niniejszy za³¹cznik zawiera dodatkowe wyjaœnienia dotycz¹ce sk³adników
kontroli wewnêtrznej, przedstawionych w paragrafach 4(c), 14 - 24 i A69 - A104
i ich powi¹zañ z badaniem sprawozdañ finansowych.

Œrodowisko kontroli

2. Na œrodowisko kontroli sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce elementy:

(a) Przekazywanie i wdra¿anie zasad uczciwoœci i wartoœci etycznych. Sku-
tecznoœæ kontroli nie mo¿e byæ wy¿sza od zasad uczciwoœci i wartoœci
etycznych osób, które j¹ tworz¹, administruj¹ i nadzoruj¹. Uczciwoœæ
i etyczne zachowanie s¹ wypadkow¹ przyjêtych przez jednostkê wzor-
ców w zakresie etyki i zachowania, sposobu ich przekazywania i wdro¿e-
nia w praktyce. Wprowadzenie w ¿ycie zasad uczciwoœci i wartoœci
etycznych, obejmuje – na przyk³ad – dzia³ania kierownictwa s³u¿¹ce usu-
niêciu lub zmniejszeniu zachêt i pokus, które mog¹ motywowaæ pracow-
ników do uczestnictwa w dzia³aniach nieuczciwych, nielegalnych lub
nieetycznych. Przekazywanie zasad jednostki dotycz¹cych uczciwoœci
i wartoœci etycznych mo¿e obejmowaæ informowanie pracowników o stan-
dardach postêpowania za pomoc¹ regulaminów i kodeksów postêpowa-
nia a tak¿e przyk³adu.

(b) Kompetencje. Kompetencje oznaczaj¹ posiadanie wiedzy i umiejêtnoœci
niezbêdnych do wykonania okreœlonego zadania wynikaj¹cego z pracy
osoby.

(c) Udzia³ osób sprawuj¹cych nadzór. Œwiadomoœæ kontroli w jednostce za-
le¿y w znacznym stopniu od osób sprawuj¹cych nadzór. Waga odpowie-
dzialnoœci spoczywaj¹cej na osobach sprawuj¹cych nadzór znajduje swój
wyraz w kodeksach postêpowania i innych przepisach prawa oraz regula-
cjach lub wytycznych opracowanych z myœl¹ o osobach sprawuj¹cych
nadzór. Inna odpowiedzialnoœæ osób sprawuj¹cych nadzór obejmuje nad-
zór nad zaprojektowaniem i skutecznym dzia³aniem procedur powiada-
miania o nieprawid³owoœciach oraz nad procesem weryfikacji skutecznoœci
kontroli wewnêtrznej jednostki.

(d) Filozofia i styl dzia³ania kierownictwa. Na filozofiê i styl dzia³ania kie-
rownictwa sk³ada siê wiele cech. Na przyk³ad postawa i dzia³ania kierow-
nictwa dotycz¹ce sprawozdawczoœci finansowej mog¹ siê przejawiaæ
w konserwatywnym lub agresywnym wyborze dostêpnych alternatyw-
nych zasad rachunkowoœci oraz w sumiennoœci i konserwatyzmie, z jakim
ustala siê wartoœci szacunkowe.
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(e) Struktura organizacyjna. Stworzenie odpowiedniej struktury organiza-
cyjnej obejmuje ustalenie kluczowych obszarów uprawnieñ i odpowie-
dzialnoœci oraz w³aœciwych kana³ów raportowania. Odpowiednioœæ struk-
tury organizacyjnej jednostki zale¿y, po czêœci, od jej wielkoœci i rodzaju
jej dzia³alnoœci.

(f) Przypisanie uprawnieñ i odpowiedzialnoœci. Przypisanie uprawnieñ
i odpowiedzialnoœci mo¿e obejmowaæ wymogi dotycz¹ce odpowiednej
praktyki gospodarczej, wiedzy i doœwiadczenia kluczowego personelu
oraz œrodki umo¿liwiaj¹ce wype³nianie obowi¹zków. Ponadto mo¿e obej-
mowaæ zasady i komunikaty s³u¿¹ce zapewnieniu, ¿e ca³y personel rozu-
mie cele jednostki, wie, jak jego dzia³ania wi¹¿¹ i przyczyniaj¹ siê do rea-
lizacji tych celów oraz wie, jak i z czego bêdzie rozliczany.

(g) Zasady i praktyka rekrutacji i doboru personelu. Zasady i praktyka rekru-
tacji i doboru personelu czêsto wskazuj¹ na wa¿ne zagadnienia wp³ywajace na
sumiennoœæ kontroli w jednostce. Na przyk³ad wymogi przy rekrutowaniu
najbardziej wykwalifikowanych osób – je¿eli nacisk k³adzie siê na wy-
kszta³cenie, wczeœniejsze doœwiadczenie, dokonania oraz dowody uczci-
woœci i zachowañ etycznych – wskazuj¹ na zaanga¿owanie jednostki
w zatrudnianie osób kompetentnych i godnych zaufania. Zasady szkoleñ,
które mówi¹ o przysz³ych zadaniach i odpowiedzialnoœci i obejmuj¹ ta-
kie praktyki, jak æwiczenia i seminaria, ilustruj¹ oczekiwany poziom
dzia³añ i zachowañ. Promowanie, przeprowadzane na podstawie okreso-
wych ocen dzia³añ, pokazuje zaanga¿owanie jednostki w awansowanie
wykwalifikowanych pracowników na wy¿sze szczeble odpowiedzialnoœci.

Proces oceny ryzyka przez jednostkê

3. Dla celów sprawozdawczoœci finansowej proces oceny ryzyka przez jednostkê
obejmuje sposób, w jaki kierownictwo rozpoznaje ryzyko dzia³alnoœci gospo-
darczej zwi¹zane ze sporz¹dzaniem sprawozdañ finansowych zgodnie z maj¹cymi
zastosowanie ramowymi za³o¿eniami sprawozdawczoœci finansowej, szacuje
jego znaczenie, ocenia prawdopodobieñstwo wyst¹pienia i decyduje o dzia³aniach,
jakie nale¿y podj¹æ w celu reakcji na ryzyko oraz zarz¹dza nim i jego skutkami.
Na przyk³ad proces oceny ryzyka mo¿e dotyczyæ sposobu, w jaki jednostka
rozpatruje mo¿liwoœæ nieujêcia transakcji (w ksiêgach) oraz rozpoznaje i roz-
patruje znacz¹ce szacunki zawarte w sprawozdaniach finansowych

4. Ryzyko zwi¹zane z wiarygodnoœci¹ sprawozdawczoœci finansowej obejmuje
zewnêtrzne i wewnêtrzne zdarzenia, transakcje i okolicznoœci, które mog¹
nast¹piæ i ujemnie wp³yn¹æ na zdolnoœæ jednostki do zapocz¹tkowania, reje-
strowania, przetwarzania i informowania o danych finansowych w sposób spójny
ze stwierdzeniami kierownictwa zawartymi w sprawozdaniach finansowych.
Kierownictwo mo¿e inicjowaæ plany, programy lub dzia³ania jako reakcjê na
okreœlone ryzyko lub te¿ mo¿e zdecydowaæ siê na akceptacjê ryzyka ze wzglê-
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du na koszty lub z innych przyczyn. Ryzyko mo¿e powstaæ lub ulec zmianie na
skutek nastêpuj¹cych okolicznoœci:

� Zmian w œrodowisku operacyjnym. Zmiany w œrodowisku regulacyjnym
lub operacyjnym mog¹ wywo³aæ zmiany w naciskach konkurencyjnych
i znacz¹co zró¿nicowaæ ryzyka.

� Nowego personelu. Nowy personel mo¿e mieæ inny sposób widzenia lub
rozumienia kontroli wewnêtrznej.

� Nowych lub zreorganizowanych systemów informacyjnych. Znacz¹ce
i nag³e zmiany systemu informacyjnego mog¹ zmieniæ zwi¹zane z nim
ryzyko kontroli wewnêtrznej.

� Nag³ego wzrostu. Znacz¹ce i nag³e rozszerzenie dzia³alnoœci mo¿e nad-
wyrê¿yæ kontrole i zwiêkszyæ ryzyko za³amania siê kontroli.

� Nowych technologii. Wprowadzanie nowych technologii do procesów
produkcyjnych lub systemów informacyjnych mo¿e zmieniæ ryzyko
zwi¹zane z kontrol¹ wewnêtrzn¹.

� Nowych rodzajów interesów, produktów lub dzia³alnoœci gospodarczej.
Wchodzenie w obszary gospodarcze lub transakcje, z którymi jednostka
ma ma³e doœwiadczenie, mo¿e rodziæ nowe ryzyka zwi¹zane z kontrol¹
wewnêtrzn¹.

� Restrukturyzacji firmy. Restrukturyzacji mo¿e towarzyszyæ redukcja pra-
cowników i zmiany w nadzorze i podziale obowi¹zków, co mo¿e zmieniæ
ryzyko zwi¹zane z kontrol¹ wewnêtrzn¹.

� Rozszerzenia dzia³alnoœci za granic¹. Rozszerzenie lub nabycie jednostki
dzia³aj¹cej za granic¹ poci¹ga za sob¹ nowe i czêsto nietypowe ryzyka
mog¹ce wp³ywaæ na kontrolê wewnêtrzn¹, na przyk³ad ryzyko dodatko-
we lub zmienione ryzyko zwi¹zane z dokonywaniem transakcji w walu-
tach obcych.

� Nowych przepisów ksiêgowych. Przyjêcie nowych zasad ksiêgowych lub
zmiana dotychczasowych mo¿e wp³ywaæ na ryzyko zwi¹zane ze sporz¹dza-
niem sprawozdañ finansowych.

System informacyjny, w tym procesy gospodarcze, dotycz¹ce sprawozdawczoœci
finansowej i komunikacja

5. System informatyczny sk³ada siê z infrastruktury (rzeczowej i elementów sprzêto-
wych), oprogramowania, ludzi, procedur i danych. Wiele systemów informacyj-
nych w szerokim zakresie wykorzystuje technologiê informatyczn¹ (IT).

6. System informacyjny zwi¹zany z celami sprawozdawczoœci finansowej, w sk³ad
którego wchodzi system sprawozdawczoœci finansowej, obejmuje metody i za-
pisy, które:
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� Identyfikuj¹ i ewidencjonuj¹ wszystkie wymagaj¹ce tego transakcje.

� Opisuj¹ bezzw³ocznie transakcje w sposób wystarczaj¹co szczegó³owy,
aby zapewniæ poprawne zaklasyfikowanie transakcji dla celów spra-
wozdawczoœci finansowej.

� Okreœlaj¹ wartoœæ transakcji w sposób umo¿liwiaj¹cy ujêcie transakcji
w sprawozdaniach finansowych w poprawnych wartoœciach pieniê¿nych.

� Ustalaj¹ okres, w którym nast¹pi³a transakcja, co umo¿liwia zaliczenie do
odpowiedniego okresu obliczeniowego.

� Poprawnie prezentuj¹ transakcje i zwi¹zane z nimi ujawnienia w sprawo-
zdaniach finansowych.

7. Jakoœæ informacji tworzonych przez system wp³ywa na zdolnoœæ kierownictwa
do podejmowania odpowiednich decyzji przy zarz¹dzaniu i kontrolowaniu
dzia³alnoœci jednostki oraz sporz¹dzaniu wiarygodnych raportów finansowych.

8. Komunikowanie, które zak³ada zapewnienie znajomoœci zadañ i odpowiedzial-
noœci poszczególnych osób w zakresie kontroli wewnêtrznej sprawowanej nad
sprawozdawczoœci¹ finansow¹, mo¿e przybraæ formê instrukcji w sprawie za-
sad, instrukcji w sprawie rachunkowoœci oraz sprawozdawczoœci finansowej
lub konspektu. Komunikowanie mo¿e te¿ nastêpowaæ elektronicznie, ustnie
lub poprzez dzia³ania kierownictwa.

Dzia³ania kontrolne

9. W zasadzie dzia³ania kontrolne, które mog¹ byæ przydatne do badania, mo¿na
podzieliæ na zasady i procedury, dotycz¹ce:

� Przegl¹dów wyników. Te dzia³ania kontrolne obejmuj¹ przegl¹dy i anali-
zy bie¿¹cych wyników dzia³alnoœci w porównaniu do bud¿etów, prognoz
i wyników dzia³alnoœci w ubieg³ych okresach: zestawienie ró¿nych zbio-
rów danych – operacyjnych lub finansowych – ³¹cznie z analiz¹ powi¹zañ
oraz podejmowaniem dzia³añ wyjaœniaj¹cych i naprawczych; porówny-
wanie danych wewnêtrznych z informacjami z Ÿróde³ zewnêtrznych, oraz
przegl¹d wyników funkcjonalnych lub dzia³alnoœci.

� Przetwarzania informacji. Dwie szerokie kategorie dzia³añ kontrolnych
systemów informacyjnych to kontrole aplikacji, stosowane przy przetwa-
rzaniu za pomoc¹ indywidualnych aplikacji, oraz ogólne kontrole IT, sta-
nowi¹ce zasady i procedury stosowane do wielu aplikacji, wspieraj¹ce
skuteczne stosowanie kontroli aplikacji, poprzez pomoc w zapewnieniu
nieprzerwanego, nale¿ytego dzia³ania systemów informacyjnych. Przy-
k³adami kontroli aplikacji jest sprawdzenie arytmetycznej poprawnoœci
zapisów, prowadzenie i przegl¹d kont oraz zestawieñ obrotów i sald,
automatyczne kontrole takie, jak kontrole edycji danych wejœciowych
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oraz kontrole numerycznej kolejnoœci, a tak¿e rêczne dokonywanie zmian na
podstawie raportów odstepstw. Przyk³adami ogólnych kontroli IT s¹ kontro-
le zmiany programu, kontrole ograniczaj¹ce dostêp do programów lub da-
nych, kontrole wdro¿enia nowo dopuszczonych wersji aplikacji z opro-
gramowaniem oraz kontrole nad oprogramowaniem systemowym ogra-
niczaj¹cym dostêp do – lub nadzoruj¹cym wykorzystanie systemowej
opcji zmiany danych finansowych lub zapisów bez pozostawienia œcie¿ki
rewizyjnej.

� Kontrole fizyczne. Kontrole te obejmuj¹:

o Fizyczne bezpieczeñstwo aktywów, w tym odpowiednie zabezpie-
czenia takie, jak ochrona dostêpu do aktywów i zapisów.

o Zezwolenie na dostêp do programów komputerowych i plików da-
nych.

o Okresowe przeliczanie i porównywanie z kwotami wykazanymi
w ewidencji s³u¿¹cej kontroli (na przyk³ad porównywanie wyni-
ków spisów gotówki w kasie, papierów wartoœciowych i zapasów
z ewidencj¹ ksiêgow¹).

Stopieñ, w jakim kontrole fizyczne, maj¹ce na celu zapobiegaæ kradzie¿y akty-
wów, s¹ istotne dla wiarygodnoœci sporz¹dzanego sprawozdania finansowego,
a zatem i dla badania, zale¿y od takich okolicznoœci, jak stopieñ podatnoœci
aktywów na przyw³aszczenie.

� Podzia³ obowi¹zków. Przypisanie ró¿nym osobom odpowiedzialnoœci za
autoryzacjê transakcji, rejestrowanie transakcji i sprawowanie pieczy nad
aktywami. Podzia³ obowi¹zków ma na celu ograniczenie mo¿liwoœci,
aby jakakolwiek osoba mia³a mo¿liwoœæ zarówno pope³niania jak i ukry-
wania b³êdów lub oszustw w toku normalnego wykonywania przez ni¹ jej
obowi¹zków.

10. Niektóre dzia³ania kontrolne mog¹ zale¿eæ od istnienia odpowiednich, nadrzêd-
nych zasad wprowadzonych przez kierownictwo lub osoby sprawuj¹ce nadzór.
Przyk³adowo kontrole autoryzacji mog¹ byæ delegowane na podstawie ustalo-
nych wytycznych takich, jak kryteria inwestowania zatwierdzone przez osoby
sprawuj¹ce nadzór; alternatywnie nietypowe transakcje takie, jak du¿e przejêcia
i zbycia jednostek, mog¹ wymagaæ zatwierdzenia na wysokim szczeblu, w tym
w niektórych przypadkach przez udzia³owców.

Nadzorowanie kontroli

11. Wa¿nym obowi¹zkiem kierownictwa jest stworzenie i bie¿¹ce sprawowanie
wewnêtrznej kontroli. Nadzorowanie kontroli przez kierownictwo obejmuje
ocenê, czy dzia³aj¹ zgodnie z zamierzeniami oraz ¿e s¹ modyfikowane odpo-
wiednio do zmiany warunków. Nadzorowanie kontroli mo¿e obejmowaæ takie
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dzia³ania, jak przegl¹d przez kierownictwo czy uzgodnienia z bankiem nastê-
puj¹ terminowo, przegl¹d dokonywanych przez audytorów wewnêtrznych
ocen przestrzegania przez pracowników dzia³u sprzeda¿y polityki jednostki
dotycz¹cej warunków umów sprzeda¿y oraz przegl¹d nadzoru sprawowanego
przez departament prawny nad przestrzeganiem przyjêtych przez jednostkê za-
sad etycznych lub praktyk gospodarczych. Nadzorowanie s³u¿y tak¿e upew-
nieniu siê, ¿e kontrole dzia³aj¹ skutecznie przez ca³y czas. Na przyk³ad, jeœli
terminowoœæ i dok³adnoœæ uzgodnieñ z bankiem nie jest nadzorowana, pracow-
nicy mog¹ przestaæ je dokonywaæ.

12. Wewnêtrzni audytorzy lub pracownicy pe³ni¹cy podobne funkcje mog¹ przy-
czyniaæ siê do nadzorowania kontroli jednostki dziêki dokonywaniu odrêbnych
ocen. Zazwyczaj przekazuj¹ regularnie informacje o dzia³aniu kontroli wewnêtrz-
nej, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na ocenê jej skutecznoœci, informuj¹c o jej
mocnych i s³abych stronach, przekazuj¹c zalecenia s³u¿¹ce doskonaleniu kon-
troli wewnêtrznej.

13. Do dzia³añ nadzorczych mog¹ byæ wykorzystywane informacje uzyskiwane od
stron zewnêtrznych, które mog¹ sygnalizowaæ problemy lub wskazywaæ na ob-
szary wymagaj¹ce ulepszenia. Odbiorcy poœrednio potwierdzaj¹ dane faktur
uiszczaj¹c wykazane w nich nale¿noœci lub reklamuj¹c ich wysokoœæ. Ponadto
regulatorzy mog¹ przekazywaæ jednostce uwagi dotycz¹ce zagadnieñ wp³ywa-
j¹cych na dzia³anie kontroli wewnêtrznej, na przyk³ad informacje dotycz¹ce
sprawdzenia przeprowadzonego przez bankowe organy regulacyjne. Przepro-
wadzaj¹c dzia³ania nadzorcze, kierownictwo mo¿e tak¿e uwzglêdniæ informa-
cje dotycz¹ce kontroli wewnêtrznej uzyskane od bieg³ych rewidentów.

ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA£CENIA
DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA

MSRF 315 233



Za³¹cznik 2
(Zob. par. A33, A115)

Warunki i zdarzenia mog¹ce wskazywaæ na ryzyko istotnego zniekszta³cenia

Poni¿ej podano przyk³ady warunków i zdarzeñ, które mog¹ wskazywaæ na wystêpowa-
nie ryzyka istotnego zniekszta³cenia. Przyk³ady obejmuj¹ szeroki zakres warunków
i zdarzeñ. Niemniej ani wszystkie z nich nie bêd¹ dotyczy³y ka¿dego badania, ani ich
wykaz nie jest wyczerpuj¹cy.

� Dzia³alnoœæ prowadzona w regionach niestabilnych gospodarczo, na przyk³ad
w krajach, w których nastêpuje znacz¹ca dewaluacja waluty lub wysoka inflacja.

� Dzia³alnoœæ nara¿ona na zmiennoœæ rynku np. w zwi¹zku z transakcjami typu „fu-
tures”.

� Dzia³alnoœæ, której przedmiot reguluj¹ przepisy o wysokim stopniu z³o¿onoœci.

� Zagro¿enia kontynuacji dzia³alnoœci i p³ynnoœci, w tym utrata znacz¹cych odbiorców.

� Trudnoœci dostêpu do kapita³u i kredytów.

� Zmiany w bran¿y, w której jednostka prowadzi dzia³alnoœæ.

� Zmiany kana³ów zaopatrzenia.

� Wytwarzanie lub oferowanie nowych produktów lub us³ug lub przeniesienie siê
na nowe dzia³y gospodarki.

� Rozwój dzia³alnoœci na nowych terenach.

� Zmiany w jednostce takie, jak du¿e przejêcia, reorganizacje lub inne nietypowe
zdarzenia.

� Jednostki lub segmenty gospodarcze zostan¹ prawdopodobnie sprzedane.

� Istnienie z³o¿onych porozumieñ i wspólnych przedsiêwziêæ.

� Korzystanie z pozabilansowego finansowania, jednostki specjalnego przeznacze-
nia oraz inne rodzaje z³o¿onych form finansowania.

� Znacz¹ce transakcje z podmiotami powi¹zanymi.

� Brak personelu o odpowiednich umiejêtnoœciach z zakresu rachunkowoœci i spra-
wozdawczoœci finansowej.

� Zmiany kluczowego personelu, w tym odejœcia dyrektorów wykonawczych.

� S³aboœci kontroli wewnêtrznej, szczególnie nie zauwa¿one przez kierownictwo.

� Niespójnoœæ miêdzy strategi¹ technologii informatycznej (IT) a strategi¹ dzia³al-
noœci gospodarczej.

� Zmiany w œrodowisku IT.
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� Zainstalowanie nowych wa¿nych systemów IT zwi¹zanych ze sprawozdawczoœci¹ fi-
nansow¹.

� Zapytania dotycz¹ce dzia³alnoœci lub wyników finansowych jednostki ze strony
organów regulacyjnych lub rz¹dowych.

� Wystêpowanie zniekszta³ceñ w przesz³oœci, historia b³êdów lub znacz¹cych kwot
korekt na zakoñczenie okresu.

� Znacz¹ce kwoty nierutynowych lub niesystematycznie wystêpuj¹cych transakcji,
obejmuj¹cych transakcje z jednostkami grupy oraz transakcje powoduj¹ce po-
wstanie znacznych przychodów na koniec okresu.

� Transakcje ewidencjonowane w oparciu o zamierzenia kierownictwa, na przyk³ad
refinansowanie zad³u¿enia, aktywa przeznaczone do sprzeda¿y oraz klasyfikacja
przeznaczonych do obrotu papierów wartoœciowych.

� Zastosowanie nowych przepisów ksiêgowych.

� Wyceny ksiêgowe wymagaj¹ce z³o¿onych procesów.

� Zdarzenia lub transakcje, z którymi wi¹¿e siê znacz¹ca niepewnoœæ wyceny,
w tym dokonywanie szacunków ksiêgowych.

� Tocz¹ce siê postêpowanie s¹dowe i zobowi¹zania warunkowe, na przyk³ad gwa-
rancje sprzeda¿y, gwarancje finansowe i koszty dzia³añ s³u¿¹cych przywróceniu
œrodowiska naturalnego do jego pierwotnego stanu.
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