MSB 540 (zmieniony) – Trzy podejścia do testów
Niniejszy schemat przedstawia ogólny przegląd kluczowych wymogów dotyczących trzech podejść do testów oraz ich powiązań.
Uwzględnienie jednego lub większej liczby podejść do testów podczas projektowania i stosowania procedur badania w taki sposób, aby uniknąć
stronniczości mającej na celu uzyskanie potwierdzających dowodów badania bądź wykluczenie uzyskania dowodów sprzecznych (par. 18) (*Uwaga)
Opracowanie przez biegłego
rewidenta szacunku punktowego
lub przedziału szacunków

Test sposobu, w jaki kierownictwo dokonało szacunku księgowego
Uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących ryzyk
istotnego zniekształcenia w zakresie: (par. 22)

Ocena,
czy dowody
badania są
wystarczające
i odpowiednie
w odniesieniu
do ryzyk istotnego
zniekształcenia
szacunków
księgowych.
Uwzględnienie
faktu, że zmiany
okoliczności
i innych mających
znaczenie
warunków między
zdarzeniem a datą
pomiaru mogą
mieć wpływ
na przydatność
dowodów badania
w kontekście
mających
zastosowanie
ramowych założeń
sprawozdawczości
finansowej
(par. 21)

Wyboru i zastosowania metod, znaczących
szacunków i danych; oraz
(Par. 22(a))

Metod
(par. 23)

Znaczących
założeń
(par. 24)

Sposobu wyboru przez kierownictwo
szacunku punktowego i opracowania
powiązanych ujawnień dotyczących
niepewności szacunków (par. 22(b))

Danych
(par. 25)

Rozważenie, czy metody, znaczące założenia i dane są
odpowiednie w kontekście mających zastosowanie ramowych
założeń sprawozdawczości finansowej (par. 23(A), 24(a) i 25(a))

Rozważenie, czy osądy dokonane przy wyborze metod,
znaczących założeń i danych wskazują na możliwą stronniczość
kierownictwa (par. 23(b), 24(b) i 25(b))

Zapewnienia,
że obliczenia
zostały
wykonane
zgodnie
z metodą i są
prawidłowe
(par. 23(c))

Jeśli występuje
złożone
modelowanie,
rozważenie,
czy zastosowano
spójny osąd,
a projekt modelu
spełnia cel
pomiaru / korekty
wyniku i są
zgodne z celem
pomiaru (par.
23(d))

Sprawdzenie,
czy znaczące
założenia są ze
sobą spójne
(par. 24(c))

W razie
potrzeby
rozważenie,
czy
kierownictwo
zamierza i jest
w stanie
podjąć
określone
działania
(par. 24(d))

Sprawdzenie,
czy dane są
przydatne
i wiarygodne
w danych
okolicznościach
(par. 25(c))

Rozważenie,
czy dane
zostały
odpowiednio
zrozumiane lub
zinterpretowane
przez
kierownictwo,
także
w odniesieniu
do warunków
umownych
(par. 25(d))

Kierownictwo podjęło
odpowiednie kroki

Rozważenie,
czy metoda
została
zastosowana
z zachowaniem
spójności
znaczących
założeń
i danych
(par. 23(e))

Reakcja kierownictwa na
niepewność szacunków
jest wystarczająca

Ocena, czy występuje
słabość kontroli
wewnętrznej
(par. 27(c))

Powiązanie

Rozważenie,
czy kierownictwo podjęło
kroki w celu: (par. 26)
 Zrozumienia niepewności
szacunków; i
 Rozwiązania kwestii
niepewności szacunków
poprzez wybór
odpowiedniego szacunku
punktowego
oraz opracowanie
powiązanych ujawnień
dotyczących niepewności
szacunków

Kierownictwo nie podjęło
odpowiednich kroków

Zażądanie od kierownictwa
przeprowadzenia
dodatkowych procedur
w celu zrozumienia bądź
uwzględnienia niepewności
szacunków poprzez
ponowne rozważenie
szacunku punktowego
kierownictwa lub
rozważenie dokonania
dodatkowych ujawnień
dotyczących niepewności
szacunków (par. 27(a))

Ocena odpowiedzi
kierownictwa zgodnie z par.
26 (par. 27(a))

Ocena tego, czy
wykorzystywane
metody, założenia bądź
dane są odpowiednie w
kontekście mających
zastosowanie ramowych
założeń
sprawozdawczości
finansowej
Niezależnie od tego, czy
biegły rewident korzysta
z metod, założeń i
danych kierownictwa
czy własnych, procedury
biegłego rewidenta
zostały zaprojektowane i
są wykonywane tak, aby
rozwiązać kwestie, o
których mowa w par. 2325 (par. 28)

Jeśli biegły rewident

. ustalił zakres: (Par.

Powiązanie

Uzyskanie
dowodów badania
ze zdarzeń, które
wystąpiły do daty
sprawozdania
biegłego rewidenta

29)
• Ustalenie,
czy
zakres
obejmuje
wyłącznie
kwoty
wsparte
odpowiednimi
dowodami badania i
ocenione
jako
racjonalne; oraz
• Zaprojektowanie i
przeprowadzenie
dalszych procedur
badania w celu
uzyskania
wystarczających
i
odpowiednich
dowodów badania
dotyczących
oszacowanych
ryzyk
istotnego
zniekształcenia
ujawnień
dotyczących
niepewności
szacunków

Reakcja kierownictwa
na niepewność szacunków nie
jest wystarczająca

W praktycznie możliwym
zakresie, opracowanie przez
biegłego rewidenta szacunku
punktowego lub przedziału
szacunków zgodnie z par. 2829 (par. 27(b))

Powiązanie

* Uwaga: Skalowalność
Na rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres dalszych procedur badania przeprowadzanych przez biegłego rewidenta mają wpływ np. następujące czynniki:
(par. A84)
 Oszacowane ryzyka istotnego zniekształcenia, które mają wpływ na rozległość potrzebnych dowodów badania oraz na wybrane przez biegłego
rewidenta podejście do badania szacunku księgowego
 Przyczyny oszacowanego ryzyka istotnego zniekształcenia
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