Przegląd MSB 540 (zmienionego)
oraz poprawek uzgadniających i wtórnych
do innych międzynarodowych standardów
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Harmonogram projektu
Zbieranie informacji rozpoczęto
w styczniu 2015 r.

Zbieranie
informacji

Propozycję projektu zatwierdzonoPropozycja
projektu
w grudniu 2015 r.
Dokument
do dyskusji

Ostateczny
Standard

Data wejścia
w życie

Dokument do dyskusji (ang. Exposure
Draft) zatwierdzono w marcu 2017 r.
i opublikowano w kwietniu 2017 r.,
a okres przyjmowania uwag skończył
się 1 sierpnia 2017 r.
Ostateczny standard zatwierdzony
w czerwcu 2018 r. i wydany
Obowiązuje dla okresów
w październiku 2018 r.
rozpoczynających się 15 grudnia 2019 r.
lub później; wcześniejsze przyjęcie jest
dozwolone i zalecane

Poruszone kwestie dotyczące interesu publicznego
Ryzyka badania ewoluują wraz z bardziej złożonym środowiskiem gospodarczym
• Ramowe założenia sprawozdawczości finansowej wymagają bardziej złożonych szacunków księgowych
obarczonych dużą niepewnością
• Złożone szacunki księgowe są coraz powszechniejszą i zasadniczą częścią sprawozdań finansowych
niektórych jednostek

Dbanie o jakość badania oraz promowanie uważniejszego stosowania zawodowego sceptycyzmu
• Ustalenia kontrolerów badania wywołały znaczące obawy o jakość badania szacunków księgowych
i zwróciły uwagę na potrzebę promowania bardziej niezależnego i sceptycznego podejścia biegłych
rewidentów.

Realizacja korzyści dla interesu publicznego poprzez lepszą komunikację i transparentność
• Dwustronny dialog między biegłym rewidentem a osobami sprawującymi nadzór na temat złożonych
szacunków księgowych oraz szacunków obarczonych dużą niepewnością lub subiektywizmem
• Komunikacja z regulatorami i organami nadzoru ostrożnościowego

Kluczowe ulepszenia
• W odniesieniu do zewnętrznych
źródeł informacji, poprawki
uzgadniające i następcze do MSB 500

• Jednoznacznie wykazane
spektrum nieodłącznego ryzyka
• Wprowadzono koncepcję czynników
ryzyka nieodłącznego

• Nowe i ulepszone materiały
objaśniające zastosowanie

• Rozszerzone wymogi
w zakresie dokumentacji
• Większy nacisk na wymogi
dotyczące komunikacji z osobami
sprawującymi nadzór

• Zwiększone wymogi
dotyczące ujawnień

• Ulepszone procedury oceny
ryzyka
Ryzyko
nieodłącz
ne

Ryzyko
kontroli

• Wymagana odrębna ocena ryzyka
nieodłącznego i ryzyka kontroli
• Większy nacisk na znaczenie decyzji
biegłego rewidenta dotyczących
kontroli

• Wprowadzono wymogi dotyczące metod
pracy wybieranych pod kątem celów
• Wzmocniono wymóg „zachowania
dystansu” (ang. „stand back”)
4

Kluczowe ulepszenia: Czynniki ryzyka nieodłącznego
Czym są
czynniki ryzyka
nieodłącznego?

Czynniki ryzyka
nieodłącznego
oznaczają cechy
warunków i zdarzeń,
które mogą mieć
wpływ na podatność
stwierdzeń
na zniekształcenie,
przed
uwzględnieniem
kontroli

MSB 540 (zmieniony)
koncentruje się
na czynnikach ryzyka
nieodłącznego
dotyczących
- Niepewności
oszacowania
- Złożoności
- Subiektywizmu

Mogą wystąpić inne czynniki
ryzyka nieodłącznego, które
biegły rewident musi
uwzględnić, np.
- Zmiana
- Podatność
na zniekształcenie
spowodowane
stronniczością kierownictwa
lub oszustwem

Kluczowe ulepszenia: Czynniki ryzyka nieodłącznego (cd.)
Złożoność - jest
nieodłączną cechą
procesu dokonywania
szacunków księgowych,
gdy wymaganych jest
wiele zestawów danych
lub założeń lub stosowane
są złożone modele

ZŁOŻONOŚĆ

SUBIEKTYWIZM

NIEPEWNOŚĆ
OSZACOWANIA

Subiektywizm wynika
z nieodłącznych
ograniczeń wiedzy
lub danych
dotyczących
atrybutów wyceny,
jakie są racjonalnie
dostępne

Niepewność oszacowania - oznacza podatność pomiaru szacunku księgowego na nieodłączny
brak precyzji. Niepewność oszacowania wpływa na inne czynniki ryzyka nieodłącznego.

Kluczowe ulepszenia: Oszacowanie ryzyka
Wymagane odrębne
oszacowanie ryzyka
nieodłącznego i ryzyka
kontroli dla szacunków
księgowych

Ulepszone procedury
oszacowania ryzyka dotyczące
uzyskania zrozumienia jednostki
i jej otoczenia, w tym kontroli
wewnętrznej jednostki

Jednoznacznie wykazane
spektrum nieodłącznego ryzyka,
którego skalę zbudowano
w oparciu o istniejące koncepcje
zawarte w MSB 200, MSB 315
(zmienionym) i MSB 330

Kluczowe ulepszenia: Testowanie kontroli

Podkreślono
znaczenie decyzji
biegłego rewidenta
dotyczących kontroli
odnoszących się do
szacunków
księgowych poprzez
zwrócenie uwagi
na odpowiednie
wymogi zawarte
w MSB 315
(zmienionym) i MSB
330

Testy operacyjnej skuteczności kontroli są wymagane, jeśli:
- Istnieje oczekiwanie, że kontrole będą działać skutecznie; lub
- Same procedury wiarygodności nie mogą dostarczyć
wystarczających dowodów badania na poziomie stwierdzeń

W przypadku istotnych ryzyk, test kontroli jest wymagany
w bieżącym okresie, jeśli biegły rewident planuje polegać na
tych kontrolach

Kluczowe ulepszenia: Wkład pracy
Kluczowe ulepszenia
Wprowadzono
wymogi w zakresie wkładu

Dlaczego wymogi są
zbudowane wokół metod,
pracy
ustalanego pod kątem
założeń i danych?

celów, dotyczące:

- Metod (zwłaszcza gdy stosowane są złożone modele)
- Założeń

- Danych

Utrzymano dotychczasowe strategie
testowania wg MSB 540

Ulepszone podejście do opracowania
przedziału biegłego rewidenta

Wzmocniono wymóg w przypadku, gdy
kierownictwo nie zrozumiało właściwie
lub nie zareagowało odpowiednio
na niepewność oszacowania

Wyjaśniono, że biegły rewident musi również
przestrzegać odpowiednich wymogów MSB
500

Kluczowe ulepszenia: Szczególne znaczenie ujawnień
Zmieniono cel standardu, aby uzyskać wystarczające i odpowiednie dowody na to,
czy „szacunki księgowe i powiązane ujawnienia”... są „racjonalne” w kontekście mających
zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej (poprzednio ujawnienia
miały być „odpowiednie”)

Wzmocniono wymogi dotyczące uzyskania dowodów badania wskazujących, czy odnośne
ujawnienia są „racjonalne”
Wzmocniono ogólny wymóg oceny, czy powiązane ujawnienia są „racjonalne”
w kontekście mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej,
czy też są zniekształcone

Inne ulepszenia
Kluczowe ulepszenia

Wzmocniono wymóg „zachowania
dystansu” (ang. „stand back”)
- Dodano ocenę dowodów badania uzyskanych
w odniesieniu do szacunków księgowych
(zarówno potwierdzających, jak i sprzecznych)

Rozszerzone wymogi
w zakresie dokumentacji

Jakie działania podjęła IAASB w
związku z wykorzystywaniem
zewnętrznych źródeł informacji?

Nowe i ulepszone materiały
objaśniające zastosowanie

Większy nacisk na wymogi dotyczące
komunikacji z osobami sprawującymi
nadzór

Poprawki uzgadniające i wtórne
• MSB 500 - zewnętrzne źródła informacji
Osoba lub organizacja zewnętrzna, która dostarczyła informacje wykorzystane przez jednostkę
do sporządzenia sprawozdania finansowego lub uzyskane przez biegłego rewidenta jako dowody
badania, jeśli te informacje są odpowiednie do wykorzystania przez szerokie grono użytkowników.
Jeśli informacja pochodzi od osoby lub organizacji działającej w charakterze eksperta kierownictwa,
organizacji świadczącej usługi lub eksperta biegłego rewidenta, wówczas tej osoby lub organizacji
nie uważa się za zewnętrzne źródło informacji w odniesieniu do tej konkretnej informacji.
o Wzmocnione wymogi, nowa definicja i materiały objaśniające zastosowanie dotyczące dowodów
badania związanych z zewnętrznymi źródłami informacji.

• Inne poprawki uzgadniające do MSB 200, 230, 240, 260 (zmienionego), 580,
700 (zmienionego) i 701

Zawodowy sceptycyzm
W jaki sposób MSB 540 (zmieniony) poprawia stosowanie przez biegłego
rewidenta zawodowego sceptycyzmu?
Wymóg
zaprojektowania
i stosowania procedur
badania w taki sposób,
aby unikać
stronniczości mającej
na celu uzyskanie
potwierdzających
dowodów badania bądź
wykluczenie uzyskania
dowodów sprzecznych

Wymóg „zachowania dystansu” (ang. „stand back”)
i przeprowadzenia oceny dowodów badania uzyskanych
w odniesieniu do szacunków księgowych, w tym zarówno
dowodów potwierdzających, jak i sprzecznych
Zastosowanie mocniejszego
języka („podważać”,
„kwestionować” i „ponownie
rozważyć”) w materiałach
objaśniających zastosowanie
w celu wzmocnienia znaczenia
stosowania zawodowego
sceptycyzmu

Koncentracja na stronniczości
kierownictwa przy oszacowaniu
ryzyka (inne czynniki ryzyka
nieodłącznego obejmują
zniekształcenie spowodowane
stronniczością kierownictwa
lub oszustwem) i ustalaniu
nakładu pracy

Skalowalność
Na czym polega skalowalność MSB 540 (zmienionego)?
Standard podkreśla,
że rodzaj, rozłożenie
w czasie i zakres oceny
ryzyka i dalszych
procedur badania
różnią się w zależności
od oszacowania ryzyk
istotnego
zniekształcenia

Standard zawiera konkretne akapity
dotyczące zastosowania, które
pokazują skalowalność MSB 540
(zmienionego) w zakresie oszacowania
ryzyka i reakcji na oszacowane ryzyko
istotnego zniekształcenia
Standard podkreśla, że dalsze procedury badania wykonywane
przez biegłego rewidenta muszą uwzględniać uzasadnienia
oszacowania ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie
stwierdzenia, a także dalsze procedury badania muszą uwzględniać
fakt, że im wyżej oszacowane jest ryzyko istotnego zniekształcenia,
tym bardziej przekonujące muszą być dowody badania

MSB 540 (zmieniony) Grupa robocza ds. wdrożenia
• Cele grupy roboczej
o Promowanie świadomości
o Informowanie i edukowanie użytkowników
o Rozpoczęcie dialogu w celu poznania
doświadczeń osób odpowiedzialnych
za przyjęcie i wdrożenie standardu
o Przygotowanie przeglądu powdrożeniowego

• Planowane działania
o Współpraca zewnętrzna i inna komunikacja
o MSB 540 (zmieniony) - narzędzia
o Przegląd powdrożeniowy

MSB 540 (zmieniony) - narzędzia
• Strona internetowa dotycząca wdrożenia
• .MSB 540 (zmienionego):
http://www.iaasb.org/projects/isa-540-revised-implementation
• Dostępne teraz
 Podstawa wniosków
 Publikacja ‘At a Glance’

• Nadchodzące w 2019 r.
 Wyjaśnienie zakresu różnych rodzajów podstaw pomiaru
 Schematy blokowe

 Webcasty
 Odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ)
 Przykłady skalowalności wymogów
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