MSB 540 (zmieniony) – Wymogi
ryzyka

i powiązane
czynności

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk
istotnego zniekształcenia na
poziomie stwierdzeń

Procedury
oszacowania

Niniejszy schemat pokazuje przepływy wymogów w MSB 540 (zmienionym)
Uzyskanie zrozumienia jednostki
i jej otoczenia, w tym:
kontroli wewnętrznej jednostki związanej
z szacunkami księgowymi jednostki
(par. 13) (*Uwaga 1)

Dokumentacja
(*Uwaga 2)
Przeprowadzenie
retrospektywnego
przeglądu (par. 14)

Ustalenie, czy zespół wykonujący
zlecenie potrzebuje specjalistycznych
umiejętności lub wiedzy (par. 15)

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia dotyczących szacunku księgowego i powiązanych ujawnień
• Odrębne oszacowanie ryzyka nieodłącznego i ryzyka kontroli
• Uwzględnienie stopnia wpływu niepewności oszacowania, złożoności, subiektywizmu i innych czynników ryzyka
nieodłącznego na szacunek księgowy

Udokumentowanie
kluczowych
elementów
zrozumienia
jednostki i jej
otoczenia,
w tym kontrola
wewnętrzna
dotycząca
szacunków
księgowych
(par. 39(a))

Ustalenie, czy którekolwiek ze zidentyfikowanych i oszacowanych ryzyk istotnego zniekształcenia są znaczące (par. 17)
Brak znaczącego ryzyka

Występuje znaczące ryzyko
Uzyskanie zrozumienia kontroli jednostki, w tym działań kontrolnych,
istotnych dla tego ryzyka (par. 17)

Udokumentowanie
powiązań dalszych
procedur badania
z oszacowanymi ryzykami
istotnego zniekształcenia
na poziomie stwierdzeń
(par. 39(b))

Reakcje na oszacowane ryzyka
istotnego zniekształcenia

Zaprojektowanie i przeprowadzenie testów kontroli jeśli: (par. 19)
• Przeprowadzone przez biegłego rewidenta oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzenia obejmuje
oczekiwanie, że kontrole działają skutecznie; lub
• Same procedury wiarygodności nie mogą dostarczyć wystarczających i odpowiednich dowodów badania na poziomie stwierdzeń

• Test kontroli jest wymagany w bieżącym okresie, jeśli biegły rewident
planuje polegać na kontrolach (par. 20)

• Testy szczegółowe są wymagane, jeśli stosowane podejście
obejmuje wyłącznie procedury wiarygodności (par. 20)

Uwzględnienie jednego lub większej liczby podejść do testów podczas projektowania i stosowania dalszych procedur badania
w taki sposób, aby uniknąć stronniczości mającej na celu uzyskanie potwierdzających dowodów badania bądź wykluczenie
uzyskania dowodów sprzecznych (par. 18) (*Uwaga 1)

Trzy podejścia do testów (Zob. odrębny schemat)
Uzyskanie dowodów badania ze
zdarzeń, które wystąpiły do daty
sprawozdania biegłego rewidenta
(par. 21)

Przetestowanie sposobu, w jaki
kierownictwo dokonało szacunku
księgowego (par. 22-27)

Opracowanie przez biegłego
rewidenta szacunku punktowego lub
przedziału (par. 28-29)

Spełnienie odpowiednich wymogów dotyczących dowodów badania zawartych w MSB 500 (par.
( 30)

Udokumentowanie
reakcji biegłego
rewidenta,
gdy kierownictwo nie
podjęło
odpowiednich
kroków,
aby zrozumieć
oszacowanie
i ustosunkować się
do niego
(par. 39(c))

Całościowa ocena
oparta na wykonanych
procedurach badania

Stronniczość
kierownictwa

Ujawnienia
informacji

(par. 30)

• Uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania w zakresie oszacowanych ryzyk istotnego zniekształcenia
na poziomie stwierdzeń dotyczących ujawnień (par. 31)

• Jeśli dalsze procedury badania wykonywane przez biegłego rewidenta obejmują przetestowanie sposobu, w jaki kierownictwo

dokonało szacunku księgowego, lub opracowanie przez biegłego rewidenta szacunku punktowego lub przedziału, konieczne jest
uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących ujawnień, które opisują niepewność oszacowania (par.
26(b) i 29(b))

• Ocena, czy występują oznaki możliwej stronniczości kierownictwa, a jeśli występują – ocena ich wpływu na badanie (par. 32)

Należy ocenić, czy:
• Oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń są nadal właściwe (par. 33(a))
• Decyzje kierownictwa dotyczące ujmowania, pomiaru, prezentacji i ujawniania są zgodne z mającymi zastosowanie ramowymi
założeniami sprawozdawczości finansowej (par. 33(b))
• Uzyskano wystarczające i odpowiednie dowody badania. Gdy niemożliwe jest uzyskanie wystarczających i odpowiednich
dowodów badania, należy ocenić wpływ tej sytuacji na badanie lub na opinię biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym
(par. 33(c) i 34)

Komuni
kacja

Pisemne
oświadczenia

Ustalenie, czy szacunki księgowe i powiązane ujawnienia są racjonalne w kontekście mających zastosowanie ramowych założeń
sprawozdawczości finansowej, czy też są zniekształcone (par. 35)

Zażądanie pisemnych oświadczeń od kierownictwa oraz w razie potrzeby od osób sprawujących nadzór (par. 37)

Komunikowanie się według potrzeb z osobami sprawującymi nadzór, kierownictwem i innymi zaangażowanymi stronami (par. 38)

Udokumentowanie
oznak możliwej
stronniczości
kierownictwa
w odniesieniu
do szacunków
księgowych (o ile
występuje) i jej
wpływu na badanie
(par. 39(d))

Udokumentowanie
istotnych osądów
zastosowanych
przy ocenie, czy
szacunki księgowe
i powiązane
ujawnienia są
racjonalne czy
zniekształcone
(par. 39(e))
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*Uwagi
1. Skalowalność
• Rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres oszacowania ryzyka i dalszych procedur badania różnią się w zależności od niepewności

szacunków i oszacowania związanych z nią ryzyk istotnego zniekształcenia. (Par. 3)
o Procedury mające na celu uzyskanie zrozumienia jednostki i jej otoczenia powinny zostać przeprowadzone przez biegłego
rewidenta w zakresie niezbędnym do zapewnienia podstawy do identyfikacji i oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia na
poziomie sprawozdania finansowego i stwierdzeń. (par. 13)
o Dalsze procedury badania wykonywane przez biegłego rewidenta muszą uwzględniać podstawy oszacowania ryzyka
istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń oraz fakt, że im wyższe oszacowane ryzyko istotnego
zniekształcenia, tym bardziej przekonujące muszą być dowody badania. (par. 18)
• Wytyczne pokazujące skalowalność standardu znaleźć można w par. A20–A22, A63, A67 i A84. (par. A7)
2. Dokumentacja
• Par. 39 MSB 540 (zmienionego) opisuje konkretne wymogi w zakresie dokumentacji badania szacunków księgowych

i powiązanych ujawnień. Jeśli chodzi o odpowiedzialność biegłego rewidenta za sporządzenie dokumentacji badania
sprawozdania finansowego, należy odwołać się do MSB 230 Dokumentacja badania oraz Załącznika do tego
standardu, który zawiera wykaz innych MSB zawierających konkretne wymogi i wytyczne dotyczące dokumentacji.
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