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INSTRUKCJA OBSŁUGI
APS Dokumentacja rewizji finansowej,
usług atestacyjnych i pokrewnych
A. Wprowadzenie
Niniejszy dział skierowany jest do osób pomagających biegłemu rewidentowi
w badaniu sprawozdań finansowych1 (SF) w szczególności asystentów,
aplikantów niebędących biegłymi rewidentami, a wykonującymi czynności
badania SF w programie APS Dokumentacja rewizji finansowej, usług
atestacyjnych i pokrewnych2. Wprowadzenie ma na celu wskazanie
środowiska prawnego, w którym działa biegły rewident3 (BR). Generalnie BR
niniejsze wprowadzenie może pominąć, gdyż znane mu są zarówno przepisy
regulujące procedury badania, jak i pozostałe przepisy regulujące
zagadnienia badania sprawozdań jak i świadczenia innych usług przez BR.
Wymogi związane ze sporządzaniem dokumentacji z badania sprawozdań
finansowych wynikają zarówno z ustawy o rachunkowości, Krajowych
Standardów Rewizji Finansowej4 (KSRF), jak i z Międzynarodowych
Standardów Rewizji Finansowe5 (MSRF/MSB6).
Warto też zwrócić uwagę na Wskazówki IFAC7 (IFAC) dotyczące efektywnego
stosowania MSRF celem ich sukcesywnego wdrażania tak, aby zastąpienie
KSRF na MSRF nie było zaskoczeniem, z uwagi na ich obszerność.
Ww. wskazówki opublikowane zostały przez IFAC, które opierając się na
programie wspomagającym przyjęcie i wdrożenie MSRF, opracował
dokument pt. "Wskazówki dotyczące efektywnego stosowania MSRF". Oprócz
wskazówek istniej szereg przewodników IFAC, a także Komunikatów IAASB,
które osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu badania sukcesywnie winna
zapoznawać się celem posiadania należytej wiedzy w wykonywaniu
czynności badania, usług atestacyjnych, usług pośrednich itp. w procesie
tworzenia dokumentacji (odniesienie do strony internetowej jak przy
wskazówkach). Celem dokumentu (wskazówek) jest pomoc małym i średnim
firmom audytorskim w stosowaniu Międzynarodowych Standardów Rewizji
Finansowej – Międzynarodowych Usług Badania. Wskazówki te zostały
opublikowane na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów8
(KIBR) (www.kibr.org.pl).
Program APS dostosowany jest do badania sprawozdań finansowych
w warunkach MSRF/MSB w badaniu sprawdzań finansowych jak i przy
1

Sprawozdanie finansowe - dalej oznaczane, jako SF
APS Dokumentacja rewizji finansowej, usług atestacyjnych i pokrewnych – dalej zwana, jako APS
3
biegły rewident - dalej oznaczany BR
4
Krajowe Standardy Rewizji Finansowej – dalej oznaczone, jako KSRF
5
Międzynarodowe Standardy rewizji Finansowej – dalej oznaczone, jako MSRF
6
MSB - Międzynarodowe Standardy Badania, które zastępują MSRF
7
Oprócz wskazanych wskazówek istnieją inne wskazówki IFAC vide - https://kibr.org.pl/pl/publikacje_ifac
8
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów – dalej oznaczana, jako KIBR
2
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świadczeniu innych usług atestacyjnych i pokrewnych wykonywanych przez
biegłych rewidentów. W momencie ich wejścia w życie pozostanie ostateczne
wyeliminowanie odnośników do KSRF oraz przeredagowanie wszystkich kart
roboczych w zakresie dostosowania głównie nazewnictwa w zakresie
określenia procedur badania, metod badania, technik badania. Termin
wejścia ostatecznego KSRF został określony uchwałą nr 2783/52/2015
KRBR z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji
finansowej.
Ustawa o rachunkowości9 (U.o.r) w art. 65 ust. 6 odnosi się w sposób ogólny
do dokumentacji z badania sprawozdania finansowego i wymaga, aby opinia
i raport wynikały z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacji
rewizyjnej. Powinna one umożliwić biegłemu rewidentowi, niebiorącemu
udziału w badaniu, prześledzenie jego przebiegu i znalezienie uzasadnienia
dla opinii wyrażonej o badanym sprawozdaniu finansowym.
Do czasu ostatecznego wejścia KSRF jako MSB do badania SF oraz innych
usług atestacyjnych obowiązują nadal KSRF nr 1 do nr 3.
Wymogi dotyczące dokumentacji rewizyjnej wynikają generalnie z KSRF nr
1, która zawiera następujące załączniki:
KSRF nr 1

Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych

Załącznik nr 1

do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 - Związki zachodzące między składnikami ryzyka
badania
do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 - Przykład opinii bez zastrzeżeń

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 - Przykład opinii bez zastrzeżeń z uzupełniającym
objaśnieniem
do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 - Przykład opinii z zastrzeżeniem ze względu na
niepewność spowodowaną ograniczeniem zakresu badania wraz z uzupełniającym objaśnieniem

Załącznik nr 6

do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 - Przykład opinii z zastrzeżeniem ze względu na
odstępstwo od zasad rachunkowości wraz z uzupełniającym objaśnieniem
do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 - Przykład opinii negatywnej

Załącznik nr 7

do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 - Przykład odmowy wyrażenia opinii

Pełny dostęp do aktualnych standardów znajduje się pod adresem
http://kibr.org.pl/pl/normy odczyt instrukcji w wersji elektronicznej umożliwia
bezpośrednie połączenie się ze stroną internetową po podświetleniu napisu adresu strony
i wciśnięciu klawiszy <<Ctr+lewy przycisk myszy>> – warunek aktualne połączenie
z Internetem.

Wymogi opracowania i zebrania dokumentacji rewizyjnej wprost wynikają
z KSRF Nr 1, który obejmuje następujące uregulowania:

I.
II.
III.
IV.
V.

Postanowienia ogólne
Cel badania sprawozdania finansowego
Sposób badania
Dowody badania
Planowanie badania

ust.
1-9
10 - 12
13 - 26
27 - 32
33 - 40

9

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 r poz. 330) - dalej oznaczana
jako U.o.r
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VI.

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Szczególne problemy badania
Badanie przez biegłego rewidenta po raz pierwszy sprawozdania
finansowego jednostki
Udział w inwentaryzacji znaczących składników aktywów
Badanie zobowiązań warunkowych i roszczeń
Badanie danych szacunkowych
Badanie danych porównawczych
Badanie zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu bilansowym
Badanie zdolności jednostki do kontynuacji działalności
Badanie sprawozdania z działalności jednostki
Badanie małych jednostek
Badanie transakcji ze stronami powiązanymi
Nadużycia, błędy, naruszenia prawa
Wykorzystanie podczas badania wyników pracy innych biegłych
rewidentów, ustaleń audytu wewnętrznego, kontroli zewnętrznej oraz
rzeczoznawców
Opinia i raport – postanowienia wspólne
Opinia
Raport
Dokumentacja rewizyjna
Komunikowanie się z komitetami audytu działającymi w jednostkach
zainteresowania publicznego
Umowa o badanie sprawozdania finansowego
Archiwizowanie dokumentacji rewizyjnej
Specyfika badania sprawozdań finansowych jednostek sektora
finansowego
Postanowienia końcowe

41 - 52
41
42 - 43
44
45 - 46
47
48
49
50
51
52
53 - 56

57 - 60
61 - 64
65 -73
74 - 77
78 - 87
88 - 89
90 - 100
101 - 106
107 - 117
118

Wymogi dokumentacji rewizyjnej określone zostały także przez
Krajowy standard rewizji finansowej nr 2- Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup
kapitałowych
Załącznik do krajowego standardu rewizji finansowej nr 2 - Przykład opinii bez zastrzeżeń z uzupełniającym
objaśnieniem
Krajowy standard rewizji finansowej nr 3- Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań
finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających (zmieniony
uchwałą nr 2783/52/2015 r.
Załącznik nr 1 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 3 - Przykład raportu bez zastrzeżeń
Załącznik nr 2 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 3 - Przykład raportu z zastrzeżeniami
Załącznik nr 3 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 3 - Przykład raportu bez zastrzeżeń

W dziale I. pkt. 7c KSRF Nr 1 wskazuje, że w razie wątpliwości biegły
rewident kieruje się postanowieniami Międzynarodowych Standardów
Rewizji Finansowej, wydanymi przez Międzynarodową Federację Księgowych.
Metodologia badania sprawozdania finansowego określona została
generalnie w KSRF Nr 1 – „Ogólne zasady badania sprawozdań
finansowych”. Natomiast zagadnienia związane z dokumentacją badania
sprawozdań finansowych określone zostały w pkt 12 ust 78 do 87 KSRF Nr
1.
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Ponadto z dniem 10 lutego 2015 r. wprowadzono kolejne uregulowania
dodając między innymi kolejne standardy rewizji finansowej, wprowadzając,
jako krajowe standardy rewizji finansowej wskazane w uchwale MSBMiędzynarodowe Standardy Badania, MSUP- Międzynarodowe Standardy
Usług poświadczających, MSUA- Międzynarodowe Standardy Usług
Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji
Finansowych. Wprowadzono dodatkowo:
Krajowy standard rewizji finansowej 3000 - Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy
historycznych informacji finansowych w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000
(IAASB)
Krajowy standard rewizji finansowej 3400 - Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych
w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3400 (IAASB)

MSRF powinny być stosowane przy badaniu sprawozdań finansowych
również przy badaniu informacji i świadczeniu usług pokrewnych. Jedynie
w wyjątkowych wypadkach biegły może odstąpić od stosowania MSRF, aby
skuteczniej osiągnąć cele badania. Odstąpienie takie powinno być
uzasadnione i wynikać z dokumentacji badania.
Cele badania sprawozdania finansowego zostały określone ogólnie w MSRF
Nr 200 w paragrafie 11-12.
Ponadto MSRF posiadają standardy wprost odnoszące się do dokumentacji
rewizyjnej określone w MSRF od nr 500 do Nr 580, z uwzględnieniem
standardów dotyczących SZACUNEK RYZYKA I REAKCJA W ODPOWIEDZI
NA OSZACOWANE RYZYKO, MSRF od nr 300 do 402.
Szczegółowe uregulowania znajdujemy w następujących tytułach MSRF
(stan prawny przetłumaczonych na język polski MSRF na 31.12.2010);
Rewizja finansowa, usługi atestacyjne
MSKJ 1 MSRF 200 MSRF 210 MSRF 220 MSRF 230 MSRF 240 MSRF 250 MSRF 260 MSRF 265 MSRF 300 MSRF 315 MSRF 320 MSRF 330 MSRF 402 MSRF 450 MSRF 500 MSRF 501 -

Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań
finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych
Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie
z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej
Uzgadnianie warunków zlecenia badania
Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych
Dokumentacja badania
Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych
dotycząca oszustw
Uwzględnienie prawa i regulacji podczas badania sprawozdań finansowych
Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór
Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór i kierownictwem w sprawie
słabości kontroli wewnętrznej
Planowanie badania sprawozdań finansowych
Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia dzięki poznaniu jednostki i jej
otoczenia
Istotność przy planowaniu i przeprowadzaniu badania
Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka
Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej
z organizacji usługowej
Ocena zniekształceń rozpoznanych podczas badania
Dowody badania
Dowody badania - rozważania szczególne dotyczące wybranych zagadnień
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MSRF 505 MSRF 510 MSRF 520 MSRF 530 MSRF 540 MSRF 550 MSRF 560 MSRF 570 MSRF 580 MSRF 600 MSRF 610 MSRF 620 MSRF 700 –
MSRF 705 MSRF 706 MSRF 710 MSRF 720 MSRF 800 MSRF 805 MSRF 810 -

Potwierdzenia zewnętrzne
Zlecenie badania po raz pierwszy - stany początkowe
Procedury analityczne
Badanie wyrywkowe (próbkowanie)
Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych
ujawnień
Podmioty powiązane
Późniejsze zdarzenia
Kontynuacja działalności
Pisemne oświadczenia
Badanie sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części
grupy) - uwagi szczególne
Korzystanie z wyników pracy audytorów wewnętrznych
Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta
Formułowanie opinii i sprawozdanie na temat sprawozdań finansowych
Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta
Paragraf objaśniający i paragraf dotyczący innej sprawy w sprawozdaniu
niezależnego biegłego rewidenta
Informacje porównawcze - dane korespondujące i porównawcze sprawozdania
finansowe
Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych
w dokumentach zawierających zbadane sprawozdania finansowe
Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami
specjalnego przeznaczenia - uwagi szczególne
Badanie pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych elementów, kont
lub pozycji sprawozdania finansowego - uwagi szczególne
Zlecenie sporządzenia sprawozdania na temat skróconych sprawozdań finansowych

Komunikat nr 44/2014
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie publikacji dokumentów IAASB10
PRZEDMOWA do międzynarodowych standardów i innych dokumentów dotyczących kontroli jakości, badań, przeglądów,
innych usług atestacyjnych i usług pokrewnych
MIĘDZYNARODOWE ZAŁOŻENIA KONCPECYJNE USŁUG ATESTACYJNYCH
KSRF 3000
KSRF 3400
KSRF 3402
KSRF 3410
KSRF 3420

w brzmieniu
w brzmieniu
w brzmieniu
w brzmieniu
w brzmieniu

MSUA 3000
MSUA 3400
MSUA 3402
MSUA 3410
MSUA 3420

Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych
Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych
Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacjach usługowych
Usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych
Usługi atestacyjne polegające na wydaniu raportu na temat kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w prospekcie

Komunikat nr 51/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie usług pokrewnych
KSUP 4400 w brzmieniu MSUPo4400 Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych
KSUP 4410 w brzmieniu MSUpo 4410 Usługi kompilacji

W związku z licznymi przepisami regulującymi zakres prawidłowo
sporządzonej przez biegłego rewidenta dokumentacji z badania sprawozdań
finansowych, a także regulacjami wewnętrznymi poszczególnych podmiotów
audytorskich niniejszy program do badania sprawozdań finansowych,
aczkolwiek, co roku aktualizowany i rozszerzany, nie jest w stanie całkowicie
wyczerpująco spełnić wymogi stawiane dokumentacji rewizyjnej z badania
10

IAASB Międzynarodowy Audyt Rada Standardów Rachunkowości - niezależny organ wyznaczający
standardy, które służą interesowi publicznemu poprzez tworzenie wysokiej jakości międzynarodowych
standardów audytu, kontroli i innych związanych z normami. Poprzez ułatwianie konwergencji
międzynarodowych i krajowych audytu standardów. IAASB zwiększa, jakość i spójność praktyki na całym
świecie i wzmacnia zaufanie publiczne w globalnej kontroli i Pewności.
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sprawozdań finansowych. Każdy podmiot audytorski winien powyższy
program uzupełnić własną dokumentacją rewizyjną.
Program APS nie ma aspiracji kompletnego i wyczerpującego zebrania
dokumentacji (praktycznie jest to niemożliwe) i stosowania wszystkich
procedur dla każdego obszaru badanego.
Zdaniem autora, program powinien umożliwić biegłemu rewidentowi
logiczne prowadzenie przebiegu całego procesu badania sprawozdania
finansowego, czy też jego przeglądu, lub wykonywania innych usług
atestacyjnych, poświadczających. W pewnym zakresie program także
powinien wymuszać w sytuacjach koniecznych zastosowania wymaganych
procedur, podpowiadać i umożliwić gromadzenie dowodów badania, aby
wydana opinia była ściśle powiązana z dowodami i wnioskami płynącymi
z tych dowodów. Jednak bez pełnego wypełnienia dokumentacji i jego
obszarów,
dokumentacja
ta
może
być
niewystarczająca.
Biegły
niejednokrotnie w trakcie wykonywania prac winien zastosować odpowiednią
dodatkową
dokumentację,
pobrać
oświadczenia
od
pracowników
i kierownictwa jednostki lub wystąpić o potwierdzenia zewnętrzne zgodnie
z
obowiązującymi
biegłego
zasadami
tak,
aby
udokumentować
przeprowadzone stosowne procedury. Należy także wskazać, że
przedstawiona w programie dokumentacja oparta na przepisach prawa,
literaturze fachowej i własnych doświadczeniach w trakcie audytu stanowi
jedynie sugestie lub informacje syntetyczne z przeprowadzonych procedur
badania i syntetyczne podsumowanie pracy zespołu badającego. Zebrane
dodatkowe dowody lub zastosowane procedury badawcze uzupełniającymi
dokumentami poza APS, stanowić winny uzupełnienie dokumentacji
i procedur uzupełniających stosowanych w danym podmiocie audytorskim,
w zależności także od występujących sytuacji w trakcie badania, a także od
rodzaju i wielkości badanej jednostki. Naszym zdaniem biegły wszystkie
dodatkowe procedury badani może gromadzić w Stwierdzeniach oraz
Dokumentach istniejących w każdym z obszarów badania kart roboczych.
Zadaniem tego programu jest przedstawienie sposobu prowadzenia badania,
pod kątem ustalenia i oszacowania ogólnego ryzyka badania mającego
wpływ na sprawozdawczość finansową jednostki, zebrania właściwej
i kompletnej dokumentacji dotyczącej rozpoznania jej otoczenia, oceny
systemu rachunkowości i oceny funkcjonowania kontroli wewnętrznej,
a także oceny systemów informatycznych. W dalszej kolejności ustalenie
istotności ogólnej, wykonawczej oraz cząstkowych wraz z możliwością oceny
istotności poszczególnych obszarów badania, a także opracowanie planu
badania i harmonogramu badania.
Ponadto zadaniem programu jest wskazanie obszarów nieistotnych oraz
zaproponowanie wskazania ryzyk niskich, średnich i wysokich, co jest
odnotowywane na karcie roboczej przy każdej pozycji SF. Biegły rewident
jednak ostatecznie sam decyduje jaki poziom ryzyka dla poszczególnych
pozycji sprawozdania przyjął oraz wskazuje zastosowane procedury,
techniki, metody badania, dobór prób, wartości pozycji sprawozdania
finansowego przed badaniem i po badaniu, przedstawiając powstałe różnice
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w wyniku prowadzonego badania. Wskazanie wartości pobranych prób oraz
stwierdzonych błędów i ich ekstrapolacji, ustalenie procentu pobranej próby
do wartości badanego zagadnienia, dokonanie stosownych rozwarstwień
prób BR zaznacza w poszczególnych kartach roboczych. Wreszcie na
podstawie ww. wielkości program umożliwia bieżąco ustalić czy zalecane
korekty przekroczyły istotności cząstkowe, a także istotność wykonawczą
wartości dopuszczalnych błędów, aby biegły rewident dalej mógł
odpowiednio dostosować proces badania i wydać odpowiedni rodzaj opinii
z badania sprawozdania finansowego.
Każdy obszar badania w kartach roboczych wskazuje na dowody badania,
stwierdzone uchybienia, planowaną oraz faktyczną datę badania obszaru,
nazwę jednostki badanej oraz nazwę firmy audytorskiej, nazwisko biegłego
rewidenta
oraz
aplikantów,
a
także
podsumowanie
wyników
przeprowadzonych badań, umożliwiając bieżąco istotne uwagi odnotowywać
do dalszego wykorzystania przy tworzeniu opinii, raportu czy tez listu do
Zarządu jednostki badanej.
Z poziomu kart roboczych istnieje możliwość wywołania dwóch plików
w formacie Word. Pliki te noszą nazwy:
stwierdzenia11
dowody
Dokument o nazwie Stwierdzenia składa się z wielu stron. Zawiera on
zarówno elementy związane z funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej na
odcinku danej karty roboczej o ile wcześniej nie badano istotnego dla SF
odcinka tej kontroli w zbiorze stałym. Nie ma obowiązku, aby kontrola
wewnętrzna była opisywana przy każdej karcie roboczej zwłaszcza przy
badaniu małych i średnich jednostek. Kontrola ta może być dokonana
w połączeniu kilku obszarów np. :
proces inwestycyjny,
zamówienia, zakupy i przyjęcia środków trwałych,
ustalanie ekonomicznego okresu używalności środków trwałych,
poprawnością przyjętych stawek amortyzacji podatkowej,
przeprowadzenie terminowych i poprawnych inwentaryzacji,
przebieg i dokumentacja likwidacji środków trwałych,
odpisy aktualizacyjne wraz z procesem ustalania utraty wartości
środków trwałych.
Stwierdzenia służą badanu przez BR tych elementów stwierdzeń, które
z planu badania (Strategia badania) zostały wytypowane przez biegłego. BR
badając poszczególne stwierdzenia wg planu badania sprawdza przez
kontrolę wewnętrzną, a także przez pobrane próby prawidłowość i rzetelność
stwierdzeń kierownictwa jednostki.
Badane dowody BR wymienia w dokumentacji i wskazuje, które z tych
dowodów potwierdzają prawidłowość stwierdzeń kierownictwa. Ponadto BR
w Stwierdzeniach może dokonywać innych opisów niezbędnych dla
udokumentowania przeprowadzonych czynności. Można tam przechowywać
11

- vide pkt 12 KSRF nr 1, 15, 49, 52, 62 oraz
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interpretacje, komentarze, którymi BR posługiwał się przy rozstrzyganiu
istotnych zagadnień.
Z powodzeniem można też w tego rodzaju plikach wstawiać arkusze
kalkulacyjne i dokonywać obliczeń, korzystając z paska narzędzi;
wstawianie, tabela i dalej arkusz kalkulacyjny programu Excel

Skan nr 12. Otwieranie APS przy użyciu okna dodatki APS- dokumenty Word

W wyniku uruchomienia takiego arkusza otrzymujemy widok jak niżej,
w którym możemy przy pewnej wprawie wykonywać bardzo przydatne
rozliczenia finansowe i zestawiać dane do samoczynnego obliczania. Jest to
bardzo przydatna funkcja w Wordzie, którą biegły rewident może
wielokrotnie wykorzystywać w danym pliku.

Skan nr 12. Otwieranie APS przy użyciu okna dodatki APS- dokumenty Word

W kolejnym pliku DOKUMENTY znajdującym się we wszystkich kartach
roboczych BR może, jeśli zajdzie taka potrzeba wkleić dowody badania ich
skany, zdjęcia. itp. Dowody badania można pozostawić także
w STWIERDZENIACH. Wybór, co do dodatkowego korzystania ze zbioru
DOKUMENTY należy do BR. Wybierając osobno stwierdzenia i dokumenty
należy pamiętać, aby przy archiwizacji dokonać ich oddzielnego
zabezpieczenia, co zostanie omówione w dalszej części instrukcji WYDRUKI.
Warto zwrócić uwagę, że szczególnie w dokumentach przy rozległych
plikach, biegły może z powodzeniem w każdym dokumencie tworzyć, spis
treści, nawigację, która jest bardzo przydatna, wstawiać indeksy, zakładki,
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odsyłacze, spisy zdjęć, dokumentów itp. Chcąc stosować powyższe należy
posługiwać się ogólnymi zasadami edytora tekstu WORD.

Skan nr 12. Otwieranie APS przy użyciu okna dodatki APS- dokumenty Word

Wszystkie te elementy starano się powiązać logicznie, zastosowano
powiązanie danych tak, aby nie było potrzeby powielania wpisywania tych
samych wielkości i informacji w różnych miejscach dokumentacji łącznie
z maksymalną ilością wypełniania treści opinii jak i raportu w sposób
automatyczny (szczególnie wartości cyfrowych).
Program w sposób kompletny spina całość dokumentacji badania
sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych, i poprzez tzw. zakładki
podpowiada, jakie dowody z badania winny być włączone do dokumentacji,
aby nie spotkać się z zarzutem braku udokumentowania informacji
zawartych w raporcie i opinii.
Program zawiera przeliczanie różnych wskaźników automatycznie, a cała
szeroko opracowana analiza finansowa komentowana jest często w formie
tekstowej. Zastosowane formuły obliczeniowe w analizie finansowej
ostrzegają pojawiającym się czerwonym kolorem o zagrożeniu kontynuacji
działalności gospodarczej. Istnieje także możliwość porównania wskaźników
finansowych z niektórymi wskaźnikami branżowymi oraz średnimi w kraju
oraz przeanalizowania ich odchyleń. Wyboru czy taka analiza w konkretnym
badaniu jest zasadna dokonuje BR. Wyboru przydatności poszczególnych
elementów analizy dokonuje się w pliku analiza finansowa arkusz dane
uzupełniające. W spisie treści można wyłączyć niektóre działy
przeprowadzonej analizy z wydruków drukarki czy też do PDF.
Bardzo istotne jest to, że raz dokonane obliczenia program automatycznie
i natychmiast przenosi dane do innych obszarów dokumentacji, a każde
poprawienie danych natychmiast skutkuje zaktualizowaniem w całym
systemie. Poprawienie jakichkolwiek danych czy zmian wartości skutkuje
natychmiast stosownymi korektami bez konieczności ponownych ręcznych
przeliczeń, skreśleń i poprawek w pozostałych dokumentach. Analizę
końcową można w każdej chwili bez jej utraty porównać z pełną analizą
wstępną i ustalić odchylenia, wielkości oraz wskaźników przed i po badaniu.
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B. Uruchomienie programu oraz
ustawienia MS Excel w komputerze

indywidualne

B.I. Aktualizacja systemu operacyjnego MS Office
Celem prawidłowego funkcjonowania programu APS Dokumentacja rewizji
finansowej usług atestacyjnych i pokrewnych, niezbędne w Excelu jest
włącznie wszystkich makr. Brak włączeni tej funkcji skutkować będzie
brakiem działania powyższego oprogramowania. Włączenie tej funkcji
dokonujemy z poziomu otwartego arkusza Excel i z zakładki Plik
przechodzimy do opcje, następie do centrum zaufania i włączamy przycisk
Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony
niebezpieczny kod).

Skan nr 12. Otwieranie APS przy użyciu okna dodatki APS- dokumenty Word

APS
Dokumentacja
rewizji
finansowej
usług
atestacyjnych
i pokrewnych jest bieżąco udoskonalany i podlega rozbudowie stale dążąc
do optymalizacji pracy biegłego rewidenta, ale jednocześnie ma zapewnić
zabezpieczenie kancelarii biegłego rewidenta przed odpowiedzialnością
dotyczącą złego ustalenia istotności ogólnej, wykonawczej, czy też cząstkowej
i stosowania niewłaściwych procedur badania i ich dokumentowania.
Wprowadzane zmiany w dokumentacji wpływają na ulepszenia
dotychczasowych wersji. Tak samo dzieje się z MS Office.
Z doświadczenia wiemy, że brak zastosowania aktualizacji oprogramowania
MS Office nawet na nowo zakupionym komputerze, może powodować istotne
ograniczenia w pracy z APS. Mogą, zatem pojawiać się błędy w programie
szczególnie, tam gdzie istnieje duża ilość obliczeń oraz łącz.
Zatem, aby wyeliminować ewentualne nieprawidłowości w działaniach
sytemu MS Excel oraz MS Word zaleca się pobranie aktualizacji.
Aktualizacje można ściągnąć na kilka różnych sposobów ze strony
internetowej. Najlepiej, aby czynności tej okresowo dokonał informatyk.
Aktualizacje można także ustalić automatycznie i system operacyjny w razie
konieczności dokona aktualizacji okresowo.
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B.II. Aktywacja programu
Po pierwszym uruchomieniu program wyświetli okno z numerem, który
należy przesłać do autora programu (najlepiej pocztą elektroniczną na adres
serwis@arches.com.pl), lub telefonicznie (055) 272-55-73, lub 272-04-14.
Dla wskazanego numeru zostanie wygenerowany kod aktywacji programu,
który po otrzymaniu od autora należy wprowadzić w okno wyświetlane
podczas otwierania arkusza. Jest to proces jednorazowy, wymagany tylko
przy pierwszym rozpoczęciu pracy z programem. Po rocznym okresie
użytkowania w celu uruchomienia następnej edycji badań istniej potrzeba
bezpłatnego pobrania kodu wznawiającego oprogramowanie. Czynności tej
nie potrzeba wykonywać w przypadku wykupienia płatnej aktualizacji
oprogramowania z tytułu serwisowania oraz uaktualnienia oprogramowania.
Przed skontaktowaniem się z twórcą programu i uzyskaniem kodu
aktywacyjnego należy podjąć istotną decyzję, na którym z komputerów
będzie instalowany program. Przypomnieć należy, że każda
wykupiona licencja dotyczy wyłącznie 1 stanowiska. Po aktywacji
programu i po pobraniu klucza nie ma możliwości przeniesienia
programu na inny komputer. Każde przeniesienie na inny komputer
wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty licencyjnej.
Rozpakowanie programu i uzyskanie kodu aktywacyjnego jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków licencji.

B.III. Ustawienie komputera przed pierwszym rozpoczęciem pracy.
Jak wcześniej wskazano w opcjach należy włączyć wszystkie makra. Przy
pierwszym uruchomieniu programu po jego zainstalowaniu i aktywizacji
kodu, należy indywidualnie ustawić sposób działania Excela oraz formuł
przeliczania, celem poprawności jego działania.
Przeliczenia automatyczne
Istotnym ustawieniem programu jest ustawienie w Pliku następnie opcje
dalej formuły włączenie opcji obliczania automatycznie

Skan nr 12. Otwieranie APS przy użyciu okna dodatki APS- dokumenty Word

Włączenie tej funkcji spowoduje, że program sam będzie dokonywał
przeliczeń wprowadzonych danych bądź ich zmiany bez stosowania skrótu
klawisza F9 (przelicz teraz). Aby uniknąć czynności każdorazowego
włączania klawisza F9 należy dokonać ustawień jak wyżej
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Istotne jest także, aby na panelu głównym APS dokonać włączenia Dane są
automatycznie zapisywane przy zamknięciu.
W przypadku gdyby podczas wprowadzania danych dana sesja (każdorazowe
ponownie otwarcie APS) miało zakończyć się bez zapisywania danych
wówczas przed zamknięciem APS ten element powinien mieć puste nie
odhaczone pole.

1

Skan nr 12. Otwieranie APS przy użyciu okna dodatki APS- dokumenty Word

Kolejnym ustawieniem programu jest różna opcja pokazywania istniejących komentarzy
w Excelu. Komentarz widać po najechaniu myszą na dane pole, zawsze lub nigdy. Osoby
doskonale znające program mogą wyłączyć komentarze a w razie potrzeby ponownie
powrócić do właściwego wyboru. Komentarze widoczne zawsze dość często przysłaniają
istotne pola i mogą utrudniać niekiedy pełna widoczność poszczególnych okien. Zatem chyba
najwłaściwsze ustawienie to po najechaniu myszą. Komórka, w której znajduje się komentarz
oznaczona jest w górnym rogu czerwonym trójkątem.

1
22
3
4

Skan nr 12. Otwieranie APS przy użyciu okna dodatki APS- dokumenty Word

Niekiedy zdarza się, że komentarze mogą przykrywać inne pola, nawet te,
które trzeba byłoby wypełnić. Aby nie przykrywały one widoku komórek
wówczas można zastosować ustawienia jak na ekranie powyżej.
Można radzić sobie też z ukrywaniem lub pokazywaniem komentarzy
w poszczególnych skoroszytach poprzez włączenie lub wyłączenie
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komentarzy w górnej zakładce <<Recenzja>> w zależności od używanego
systemu operacyjnego.
Przycisk USTAWIENIA w panelu głównym APS w zakładce O programie
udziela informacji o wersji programu, terminie odnowienia licencji a także
nazwy pliku, pod którym jest zapisane dane badanie. Od wersji 13,0 w oknie
głównym pojawił się nowy katalog Raporty z pozostałych usług, w których
ujęte są raporty, sprawozdania z pozostałych usług z uwagi na rozszerzenie
ilości KSRF i MSB.

Trzeci etap ustawienia
Ostatnim bardzo przydatnym ustawieniem będzie włączenie dodatków tzw.
Analysis ToolPaK, oraz Analysis ToolPak – VBA. – odpowiedzialny za
przeliczanie dat w strategii badania, planie badania, jak i w kartach
roboczych.
Dodatki te umożliwią prawidłowość liczenia dat, oraz prawidłowość
przenoszenia tych dat do kart roboczych w skoroszycie pod nazwą
<<Strategia badania sprawozdań finansowych>>. Brak włączenia tych
dodatków spowoduje powstawanie błędów w postaci tzw. „krzaków” w planie
badania, oraz w kartach roboczych, w komórkach dotyczących „planowany
dzień zakończenia badania” danego obszaru. Ustawień tych dokonujemy wg.
poniższego okna.
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Dla Office 2007 i wersji późniejszych odpowiednie ustawienie dokonywane jest poprzez
wybór opcje programu Excel – dodatki – Zarządzaj: dodatki programu Excel, Przejdź…
i odznaczenie jak niżej.

Skan nr 12. Otwieranie APS przy użyciu okna dodatki APS- dokumenty Word

Skan nr 12. Otwieranie APS przy użyciu okna dodatki APS- dokumenty Word

B.IV. Przechodzenie pomiędzy oknami programu
Wywołanie ekranu widocznego poniżej jest możliwe po kliknięciu arkusza
<<Wybór pliku>> w skoroszycie <<APS>>. Natomiast otwarcie zawartości
poszczególnych skoroszytów można dokonać na dwa sposoby:
1. Skoroszyty otwieramy poprzez kliknięcie na jednym z wybranych
okienek. Następuje otwarcie danego skoroszytu, a to umożliwia wybór
pracy w zawartych tam arkuszach.
2. Na pasku narzędzi (oznaczonym strzałką 2) klikamy APS i wybieramy
właściwe dla nas okno – arkusz w danym skoroszycie zwracając
uwagę, że można te okna otworzyć dalej z rozszerzeniem.
Widok głównego okna przedstawia się następująco:

Opracowanie: ARCHES Henryk Jankowiak
82-200 Malbork ul. Żeromskiego 36 tel. (055) 272 55 73; lub 272 04 14
mail:henryk.jankowiak@arches.com.pl; serwis@arches.com.pl Tel.692 422 257 www.arches.com.pl
Strona 16 z 130

INSTRUKCJA OBSŁUGI APS Wersja 13,0.

1

2

Skan nr 12. Otwieranie APS przy użyciu okna dodatki APS- dokumenty Word

Program zawiera ścisłe powiązania pomiędzy programem MS Excel,
a edytorem tekstu MS Word. Program MS Excel obejmuje zarówno wcześniej
funkcjonujące obliczenia jak również pewne informacje o jednostce badanej
oraz o audytorze stanowiące niezbędne elementy do „zagnieżdżania” danych
w systemie. Informacje te są pobieranie zarówno przez arkusze kalkulacyjne
jak i edytor tekstu.
Z górnego paska narzędzi APS możemy dokonać odpowiedniego wyboru
następnych skoroszytów. W niektórych przypadkach jest to menu z dalszym
rozwinięciem. (skan nr 11, 12).
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Skan nr 11. Otwieranie APS przy użyciu okna dodatki APS- dokumentacja zminna

Skan nr 12. Otwieranie APS przy użyciu okna dodatki APS- dokumenty Word

B.V. Spis treści skoroszytu
Menu <<Spis treści>> poszczególnych skoroszytów umiejscowione jest na
początku przewijanego paska narzędzi w lewym dolnym rogu skoroszytu).
Menu zawiera najczęściej od kilu do kilkunastu arkuszy.
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2

Skan nr 14

Przechodzenie pomiędzy arkuszami może odbywać się na 2 sposoby:
Otwierając spis treści wybieramy dany plik, którego nazwa arkusza oznaczona jest
zazwyczaj kolorem niebieskim i poprzez kliknięcie nazwy przechodzimy do
żądanego arkusza widok jak niżej.

Znając nazwę konkretnego arkusza w danym skoroszycie przewijamy dolny pasek
strzałkami w lewo lub w prawo (w zakresie oznaczonym kołem na czerwono
powyżej) i odszukujemy właściwą nazwę arkusza. Klikając w wybrany arkusz
następuje jego otwarcie. Zawsze przez Spis treści umieszczony w górnej części
arkusza możemy ponownie przejść do spisu treści danego skoroszytu. Chcąc
przejść do innych skoroszytów zawsze musimy wejść przez plik główny
APS.xlsm.
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W niektórych przypadkach użytkownik może być informowany przez
automat funkcjonujący w Excelu, o ochronie komórki. Należy wyraźnie
wskazać, że pomimo takiego komunikatu odblokowanie chronionej komórki
przez użytkownika jest niemożliwe. Brak jest także możliwości podania
hasła. Ewentualny dostęp i poprawienie funkcji jest możliwe wyłącznie przez
twórcę programu, a następnie podstawienie całego skoroszytu do APS
używanego przez użytkownika.
.

Skan nr 15

Wskazane zasady dotyczą większości skoroszytów zamieszczonych w APS.

C. Praca z programem
APS Dokumentacja rewizji finansowej, usług atestacyjnych i pokrewnych

C.I. Wstęp
Pracę należy rozpocząć od zapoznania się z <<Instrukcją obsługi>>.
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Pierwszym krokiem w pracy z programem APS, po dokonaniu ustawień jest
otwarcie skoroszytu pod nazwą <<APS>> stanowiącego główny element
programu. Skoroszyt ten umożliwia poruszanie się po wszystkich innych
skoroszytach, a następnie arkuszach programu.
Uproszczona instrukcji posługiwania się programem zamieszczona została
po prawej stronie okna głównego APS pod nazwą - APS Krok po kroku.
Powrót do skoroszytu głównego następuje poprzez podświetlenie w Office
2007 i 2010 arkusza Excel, które rozwijają się i wskazują na te arkusze
otwarte.

Wybór skoroszytu następuje poprzez kliknięcie na odpowiednią nazwę skoroszytu.

Widok otwartych okien Excela APS oraz karty robocze.

W głównym oknie APS Dokumentacja rewizji finansowej, usług
atestacyjnych i pokrewnych na dolnym pasku okna znajdują się arkusze
o nazwach:
tytuł
wybór pliku

dane podstawowe
raport
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przechodzenie pomiędzy poszczególnymi oknami w APS następuje poprzez
dwukrotnego szybkie kliknięcie odpowiedniego skoroszytu z nawą pliku.

1

Otwarcie arkuszy w skoroszycie APS Wprowadzanie danych może nastąpić poprzez:
przesuwanie kursorem na pasku dolnym po nazwach arkuszy
dwukrotne kliknięcie na tytuł arkusza (oznaczony kolorem niebieskim) w arkuszu
Spis treści.
Wskazana zasada otwierannia arkuszy dotyczy pozostałych skoroszytów oraz
arkuszy.

1b

1a

lub

2

Rozpoczęcie pracy w skoroszycie APS powinno wg. następującej kolejności:
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1. Wybierając <<Dane podstawowe>> w głównym ekranie <<APS>>
należy dokonać wpisania danych wymaganych przez system.
Uzupełnione dane przyspieszą pracę, gdyż dane te będą
umiejscowione we wszystkich możliwych arkuszach typu Excel oraz
Word. Brak wypełnienia danych podstawowych skutkować będzie
brakiem danych w całym systemie. Poprawianie ewentualnych błędów
czy też uzupełnienie danych podstawowych dokonujemy również
w tym pliku. Błędy widoczne w plikach np. Word wynikłe z błędów
zapisów, które przenoszone są automatycznie pomimo poprawienia
w pliku Word nie będą zapisane trwale z uwagi na funkcjonujące
łącza do Danych podstawowych.
Część arkusza do wypełnienia danych pokazana jest poniżej. Pola na
czerwono należy wypełnić obowiązkowo przed dalszymi pracami
i przejściem do arkusza <<wprowadzanie danych>>. W przypadku
większej ilości badań w danym roku, biegły rewident w celu
ograniczenia czasochłonności i wypełniania tymi samymi danymi
następnych dokumentacji z badania, powinien wziąć pod uwagę
celowość przygotowania tych danych w <<zarządzaniu badaniami>>
w arkuszu <<00 puste>>. Kolejne badania następnych podmiotów
tworzy się wówczas z katalogu <<00 puste>>.
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Widok części arkusza <<Dane uzupełniające>>, wypełnione przenoszone są wprost do raportu i
opinii oraz innych elementów dokumentacji z badania.

2. Przyciskiem <<Raport>> uzyskujemy możliwość informowania
audytora na bieżąco (np. w każdy wtorek i piątek po zakończeniu
prac) o stopniu zaawansowanych pracy, o ile wpisze się właściwy
adres e-mail, na który będą kierowane wysyłane raporty. Zatem dana
kancelaria z odległości ma możliwość sprawdzania w pewnym
zakresie postępu prac z badania. Raport zostaje wysłany po
wciśnięciu przycisku <<Wyślij raport>>. W umowie z podwykonawcą
czy tez od pracownika można zawrzeć warunek konieczności
spełnienia wysyłki raportu. Na końcu raportu umiejscowiono
zestawienie dotyczące bieżącego zaawansowania prac, które ciągle jest
aktualizowane. Przykładowo element dotyczący „wprowadzenie
danych” wygląda następująco:
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Przykład części raportu o zaawansowaniu wykonanych prac.
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Widok okna powyżej przedstawia przykładowo zbiorcze zestawienie
wartości przed badaniem, wartości zbadanych, procent wartości
zbadanej, stwierdzonych błędów, procent stwierdzonych błędów,
błędów ekstrapolowanych i procent ekstrapolowanych błędów wg.
wymogów MSRF nr 450 Ocena zniekształceń rozpoznanych
podczas badania. Warto nadmienić, że przedstawione dane na
ekranie winny być istotnym elementem gromadzonej dokumentacji
z badania, gdyż w oparciu o te informacje biegły podejmuje decyzję,
czy wydawana przez niego opinia winna być modyfikowana, a jeśli tak
to w jakim zakresie.
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Udział błędów w akceptowalnej - maksymalnej wartości błędów
x
#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

y
#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

312

0

Maksymalny dopuszczlan y p oziom błędów

Eks trap olowane błędy

Zakres stwierdzonych (ekstrapolowanych) błędów jest niższy, aniżeli dopuszczalny próg błędów - istniej możliwość wydania opinii bez
konieczności przeprowadzenia korekt sprawozdania finasowego.
Opis możliwych wyeliminowań ekstrapolacji oraz inne uwagi

Data;

Podpis biegłego;

Widok okna przedstawia graficzne zestawienie dopuszczalnych błędów oraz
stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie badania. Pamiętać należy jednak o tym, że
modyfikacja opinii nie zależy wyłącznie od ww. prezentacji, gdyż zachodzić mogą
okoliczności istnienia błędów, których biegły nie mógł nawet oszacować i wówczas
zobowiązany jest do wydania opinii negatywnej lub wyrażenia stanowiska
o zrzeczeniu się z wydania opinii. Zależne jest to od tzw. rozległości stwierdzonych
nieprawidłowości oraz ich istotności vide MSRF nr 705 paragraf A1 – rodzaje
zmodyfikowanych opinii.

Dalszym etapem pracy z APS jest <<Wprowadzanie danych>> to jest
wypełnianie danych cyfrowych w arkuszach sprawozdań finansowych
i <<danych uzupełniających>> w skoroszycie << Wprowadzanie danych>>.
W wielu przypadkach widoczne będą komentarze podpowiadające lub
sugerujące zasady wprowadzenia danych.
Po wypełnieniu arkuszy dotyczących sprawozdań finansowych i danych
uzupełniających należy sprawdzić poprawność wprowadzenia wielkości
cyfrowych w Bilansie oraz rachunku zysków i strat u dołu arkusza oraz w
arkuszu o nazwie <<Kontrola poprawności wprowadzeń>> w skoroszycie
<<APS Wprowadzanie danych>>.
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Dalszą czynnością będzie wydrukowanie i przeprowadzenie wstępnej analizy
finansowej, którą uwzględnimy przy opracowywaniu <<Strategii organizacji
badania >>.
Po tej czynności można wydrukować zakładki znajdujące się w skoroszycie
<< strategia badania sprawozdań finansowych>> i rozdzielić wydrukowane
materiały. Można także wydrukować karty robocze, które umożliwią
użytkownikowi bieżące gromadzenie w trakcie prowadzonego badania,
dowody badania we właściwych miejscach. Nie ma jednak obowiązku
drukowania kart roboczych. Wstępnie wydrukowane kart roboczych przy
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drukowaniu całej dokumentacji po całkowitym zakończeniu badania
poprzedzone musiałoby być wydrukowaniem kart wypełnionych kompletnie.
Z własnego doświadczenia wynika, że wstępne wydrukowanie lub oznaczenie
miejsca gromadzenia dowodów w poszczególnych segmentach dokumentacji
znacznie ułatwia pracę i gwarantuje lepszy nadzór nad kontrolą zbieranych
dowodów w trakcie badania.
W zależności od tego czy jest to pierwsze badanie danego podmiotu, czy też
kolejne, przystąpimy do założenia bądź też aktualizacji <<APS Zbiór stały>>.
Należy zauważyć, że wcześniej przed rozpoczęciem pracy z <<APS
Wprowadzanie danych>> oraz <<APS ZBIÓR STAŁY>> powinniśmy posiadać
dokumenty wynikające z <<APS Umowy, oświadczenia, inne druki>> (istnieje
możliwość adaptacji tych druków do indywidualnych potrzeb użytkownika).
O ile nie posiadamy stosownych umów oświadczeń itp. niezwłocznie
powinniśmy dopełnić wszelkich formalności z tym związanych.
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Spis treści

DOKUMENTACJA REWIZYJNA
ZBIÓR STAŁY (S)

PODPOWIEDZI W
ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI
ZASTOSOWANIA

MSRF
210,300, 315, 520, 540, 550,
5801010, 1013, 1014, MSUP

Dział A1

Identyfikacja jednostki i charakterystyka jej działalności

A1

Dział A2

Identyfikacja ryzyka ogólnego

A2

210,240,250,
265,300,315,330,510,540,580,

Dział A3

Prezentacja systemu rachunkowości

A3

315, 402, 520, 545, 550,
520,580, 1008, 1012, MSUP

Dział A4

Testowanie systemu informatycznego

A4

240, 315, 330, 402, 500, 610,
620, MSUA 3402 w. an.

Dział A5

Badanie środowiska kontroli wewnętrznej

A5

315, 520, 545, 580, 610,
1005, 1008, 1012, MSUP

Dział A6

Badanie wybranych obszarów KW mających istotny
wpływ na SF

A6

210, 300, 315, 580

Dział A7

Inne istotne informacje o badanej jednostce w tym
możliwość kontynuowania współpracy ze
zleceniodawcą w przyszłości

A7

210, 300, 315, 580

Widok ekranu zawierającego wykaz dokumentacji zbiór stały.

Zbiór stały jest bardzo ważnym elementem gromadzenia informacji
o jednostce i środowisku działania podmiotu objętego badaniem. Bardzo
często poprawne zgromadzenie dokumentacji przy pierwszym badaniu tej
jednostki służyć będzie BR przy badaniach lat następnych.
Pozyskiwanie informacji o jednostce i jej otoczeniu umożliwia arkusz
zamieszczony poniżej.
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Audytor: Arches, 82-200 Malbork, ul.Żeromskiego 36

Data wypełnienia arkusza
2012-04-14

Nazwa jednostki objętej badaniem

"Example" sp. z o.o. Długa Nazwa OK., 43-210 Warszawa, ul.
Warszawska 23

Rok objęty
badaniem

Rok objęty
badaniem

Rok objęty
badaniem

Rok objęty
badaniem

2013

2012

2011

2010

A1

A1

IDENTYFIKACJA JEDNOSTKI I CHARAKTERYSTYKA JEJ DZIAŁALNOŚCI
Nie drukuj tej karty

Lp.
1

Dział
Treść

Nazwa jednostki i jej adres, oraz adresy prowadzonej działalności - wykaz
Oddziałów

2

Forma prawna podmiotu badanego (akt założycielski -statut, umowa
spółki/spółdzielni itp., akt notarialny)
3 Wpis do KRS

A1

nr

Dział
tytuł

1

Dokumentacja
założycielska

1

Dokumentacja
założycielska

4

Aktualizacje do KRS

1

5

Nr statystyczny (REGON)

1

Dokumentacja
założycielska
Dokumentacja
założycielska
Dokumentacja
założycielska

6

Data faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej badanego podmiotu,
dokładnie jeśli dotyczy to roku pierwszego badania sprawozdania finansowego

1

Dokumentacja
założycielska

7

Decyzja w sprawie nadania ZPCHR

1

8

Decyzja w sprawie składu celnego

1

1

A1

Zmiany i uzupełnienia dokumentacji E/W*
Numer
Numery
Numery
Numery
dokumentów dokumentów dokumentów dokumentów

W roku 2012
wprowadzono
skany dok.
założyciel.

Dokumentacja
założycielska
Dokumentacja
założycielska

Część widoku tablicy Identyfikacja jednostki i charakterystyka jej działalności

W polach o nazwach np. <<Dokumentacja założycielska>> po dwukrotnym
kliknięciu pola otwiera się plik Worda, w którym lokować można skany,
zdjęcia, zapisy notatki, wg przyjętych zasad przez podmiot badający.
Tak samo można otworzyć oddzielne pliki Worda dla każdego z 25 plików
Informacji o jednostce.

W kolejnym roku uzupełniania tej dokumentacji w kol. Oznaczonej danym
rokiem objętym badaniem można wpisać rodzaj uzupełnień w danym tytule.
Jak wskazano w innym już miejscu instrukcji w pliku Worda można tworzyć
spisy treści, indeksy, odsyłacze, spisy ilustracji wg potrzeb szczególnie, gdy
dokumentacja ta jest obszerna. Zdezaktualizowane informacje sprzed wielu
lat mogą być aktualizowane i wycięte.
Poniżej obraz miniaturek 2 stron prowadzenia takich zapisów.
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Niezmiernie ważne jest to, że część dokumentacji stałej z tego zbioru przy
właściwym otwarciu badania w roku następnym zostanie przeniesiona.
Wystarczy w roku następnym dokonać uaktualnienia tej dokumentacji i BR
posiadać będzie małym nakładem pracy dość pokaźny zbiór.
Z dokumentacji stałej przenoszone są następujące pliki do badania roku
następnego tej samej jednostki:
Identyfikacja jednostki i
charakterystyka jej
działalności
Prezentacja systemu
rachunkowości
Testowanie systemu
informatycznego
Badanie środowiska kontroli
wewnętrznej

Badanie wybranych
obszarów KW mających
istotny wpływ na SF
Inne istotne informacje o
badanej jednostce w tym
możliwość kontynuowania
współpracy ze zleceniodawcą
w przyszłości.

Praca ze zbiorem stałym zdecydowanie winna wyprzedzać inne czynności
biegłego rewidenta. Celem rozpoznania ryzyka badania sprawozdania
finansowego biegły rewident winien zapoznać się z jednostką oraz jej
otoczeniem, rozpoznać system rachunkowości, system kontroli wewnętrznej
i jej funkcjonowanie, oraz zidentyfikować ryzyko ogólne całości
sprawozdania finansowego. W tym celu opracowano macierz pozwalającą na
właściwą ocenę i ustalenie ryzyka na poziomie ogólnym.
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Spis treści
Data wypełnienia arkusza

Audytor: Arches, 82-200 Malbork, ul.Żeromskiego 36

UWAGA PUSTA
Nazwa jednostki objętej badaniem

Rok objęty badaniem

"Example" sp. z o.o. Długa Nazwa OK., 43-210 Warszawa, ul. Warszawska 23

2013

IDENTYFIKACJA RYZYKA BADANIA NA POZIOMIE OGÓLNYM
Dział

A2

Nie drukuj tej karty

Oszacowanie ryzyka, jeśli odpowiedź na pytanie padła "NIE"

L.p.

Tak/Nie
(jeśli Nie to
proszę wypełnić
kol D oraz E

Wstępne rozpoznanie ryzyka badania

W jednostce opracowane są zasady kontroli
wewnętrznej. Jeśli tak dołącz te zasady, jeśli nie a
1 k ontrola wewnętrzna istnieje opisz sposób jej
funk cjonowania oraz przeprowadź testy na fak tyczne
funk cjonowanie tej kontroli
Jednostka posiada aktualną politykę rachunkowości, a
2 regulacje w niej zawarte są zgodne z przepisami i
adekwatnie stosowane w praktyce.
Jednostka posiada zidentyfikowane rodzaje ryzyka i są
3 odpowiednio opracowane zasady ograniczenia ryzyk.
Jeśli tak dołącz te zasady.
Bieżąco kontrolowana jest podatność jednostki na
4 ryzyka i podejmowane są działania celem ograniczenia
ryzyka.
Sprawozdania finansowe za rok badany i lata
5 poprzednie pozbawione są skomplikowanych obliczeń.

Prawdopodobieńst Waga (od 1 do 5).
Automatyczn
wo wpływu na
Skutek z jaką dane
a kontrola
ryzyko w tej
ryzyko może
Połączone ryzyko
poprawności
jednostce
wpłynąć na
kol C, D i E
(od 1 do 5)
zagrożenie

nie

2

1

2

3

2,5

7,5

Skala ryzyka
odznaczona jako
wysoka*

Uwagi

tak

tak

tak

nie

Widok części tablicy Identyfikacja ryzyka ogólnego
…
61
62
63
64

tak
tak
tak
tak
RAZEM

średnia ww. ryzyk

3,3754

3,4279

* jako ryzyko wysokie przyjęto wielkość większą niż 40 % max. wartości pkt. (to jest ponad 10 (5*5)*40 %). Ryzyko
niskie do 10 % iloczynu max. wartości pkt. Ryzyko średnie to przedział większy niż 10 % i max do 40 % max. wartości
pkt.

WYNIKI OBLICZEŃ RYZYKA BADANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO NA POZIOMIE OGÓLNYM

Minimum

2

Maksimum

25

ilość ryzyk niskich i
średnich

3

Mediana

14

śr.ważona 3,81

3,81

174
Średnia
arytmetyczna
Średnia
geometryczna
Ilość ryzyk
wysokich
Ilość
zidentyfikowanych
ryzyk

14,46

11

12,11
9

12

Podstawą rozpatrzenia poszczególnych ryzyk w niniejszym badaniu mogą być ryzyka oznaczone jako wysokie w kol H,
jednak wybór najbardziej właściwej metody wyznaczenia ryzyka należy do kluczowego biegłego rewidenta.
Podsumowanie oceny ryzyka ogólnego

Data:

1900-01-00

Data:

1900-01-00 Biegły Rewident

Ewentualne adnotacje nadzoru wewnętrznego u audytora w zakresie identyfikacji zagrożeń ryzykiem

Data

podpis

stanowisko

Sporządził

weryfikator Jan
Weryfikański

Roman Klucznik

2014-04-18

Podsumowanie wyników szacowania ryzyka ogólnego.

WZORCE DRUKÓW
W APS- Dokumentacja rewizji finansowej, usług atestacyjnych i pokrewnych
znajduje się szereg przydanych wzorów do wykorzystania.
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Wzory druków pogrupowane są na odpowiednie działy jak niżej:

W każdym z działów jest kilka wzorów i tak przykładowo:
Podmiot badany zgromadzono następujące wzory:

Natomiast w dziale Inwentaryzacja zgromadzono następujące wzory:
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Wydaje się, że wzór formularza <<Zasady inwentaryzacji>> może być bardzo
przydatny
BR
i
posłuży,
jako
podstawowy
zbiorczy
dowód
o przeprowadzonych inwentaryzacjach w podmiocie badanym, sposobie
wyceny, dacie przeprowadzenia spisu itp. (oświadczenie składane BR przez
podmiot badany). Oświadczenie o inwentaryzacji można przekazać jednostce
do
wypełnienia
w
celu
uzyskania
kompleksowej
informacji
o przeprowadzonych inwentaryzacjach w jednostce.
W tym pliku znajdują się także arkusze do obserwacji przez biegłego
rewidenta inwentaryzacji, list do prawnika, zapytania wysyłane do banków,
kontrahentów itp.
Skoroszyt <<umowy, oświadczenia inne druki>> zawiera także projekty
umów o badanie, aneksy, niezbędne podstawowe oświadczenia audytora,
jednostki badanej, weryfikatora, zarządu jednostki badającej, a także osób
współpracujących przy badaniu SF itp.
Dość rozbudowana ilość wzorców formularzy w zakładce <<Audytor>>
umożliwia BR skorzystanie z pewnych wzorców.
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ZAKŁADKI DOKUMENTACJI REWIZYJNEJ

W celu uporządkowania dokumentacji rewizyjnej z przeprowadzonych
czynności istniej niezbędność podziału całej dokumentacji na dokumentacje
stała oraz dokumentacje zmienną.
W dalszej kolejności celem możliwości gromadzenia dokumentacji oraz jej
odnajdywania, opracowano system podziału dokumentacji. System ten
zawarty jest skoroszycie <<Strategia organizacji badania>> w arkuszu pod
tytułem <<zakładki>> z częściową możliwością ich modyfikowania przez
użytkownika. Własne dostosowanie zakładek jest możliwe raz na wszystkie
badania poprzez stosowne zmiany i uzupełnienia w pliku <<00 puste>>.
Otwieranie badań dokonuje się z pliku <<00 puste>>. Zakres tematyczny
zakładek przedstawia spis treści. Zakładki do dokumentacji stałej oraz
dokumentacji zmiennej posiadają hiperłącza, co umożliwia przejście do
konkretnego elementu dokumentacji.
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Ww. zakładki, jako główny spis mają dalsze rozwinięcie.
Przykładowo dla B-3 widok proponowanych dokumentów do załączenia
przedstawia się następująco.
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Ponadto w zakładkach znajduje się ostateczne rozliczenie czynności
mających istotne znaczenie dla procesu badania i kontrola automatyczna
poprawności dat sprawdzana przez program, co daje także dodatkowe
bezpieczeństwo biegłemu.

Program APS umożliwia przedstawienie sposobu archiwizacji poszczególnych
elementów badania, przypominając BR o konieczności tworzenia kopii
zapasowej dokumentacji z badania.
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Rezerwy pracownicze
Odroczony podatek dochodowy
Kolejnym krokiem sporządzenia dokumentacji z badania sprawozdania
finansowego
będzie
wypełnianie
kart
roboczych
na
podstawie
przeprowadzanego
badania
sprawozdania
finansowego
łącznie
z ewentualnym wykorzystaniem skoroszytów <<APS Rezerwy na świadczenia
pracownicze>>, oraz <<APS Odroczony podatek dochodowy>>. Arkusze te
wykorzystać można w sytuacji, gdy zachodzi konieczność oszacowania
rezerw, oraz sprawdzenia poprawności wyliczenia przez jednostkę
odroczonego podatku dochodowego.
W przypadku, gdy jednostka badana nie sporządziła odpisów na rezerwy
pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rezerwy urlopowe),
lub biegły ma wątpliwość, co do poprawności ich obliczeń, arkusze
umożliwiają biegłemu dokonanie oceny, czy rezerwy te są istotne i czy ta
istotność winna mieć wpływ na rodzaj wydanej opinii przez biegłego
rewidenta, skoro jednostka nie tworzyła takich rezerw. Skoroszyt <<APS
Odroczony podatek dochodowy>> służyć ma także BR do sprawdzenia
poprawności i kompletności ujęcia tego rozliczenia w SF. Powyższe arkusze
opracowano wyłącznie, jako narzędzia wspomagające pracę biegłego
rewidenta, a nie jako arkusze na podstawie których biegły dokona obliczeń
za jednostkę i zaleci wprowadzenie korekt. Są to wielkości szacunkowe
i biegły może wskazać, że jego zdaniem są to wielkości na poziomie
określonym w tym arkuszu. Wyliczeń winna dokonać wyłącznie jednostka
badana, a nie biegły, gdyż wówczas biegły uczestniczy w sporządzaniu
sprawozdania finansowego przynajmniej w części, który następnie bada.
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Widok ekranu arkusza do obliczania rezerw na odprawy emerytalne
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Widok ekranu arkusza do obliczania rezerw na nagrody jubileuszowe

Widok okna do obliczenia rezerw na urlopy pracownicze.
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…..

Widok ekranu arkusza do obliczania odroczonego podatku dochodowego

Po wprowadzeniu korekt w wyniku badania sprawozdań finansowych
w arkuszu <<Zestawienie korekt>> w skoroszycie <<Wprowadzanie
danych>> należy ponownie sprawdzić poprawność wprowadzonych danych
jak przedstawiono wcześniej, (brak zgodności powinno skutkować
doprowadzeniem do usunięcia wszelkich niezgodności, w przeciwnym
przypadku analiza finansowa będzie zawierała błędne wskaźniki, a tym
samym ocenę finansową i nieprawidłowe dane będą błędne w kartach
roboczych, wystąpią także błędy w raporcie i opinii).
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Widok okna do wprowadzenia korekt metodą złożoną.

Widok okna wskazujący błędy, które należy zidentyfikować i wyeliminować. Przystąpienie do dalszych czynności
może nastąpić po wyeliminowaniu błędów.

Należy sprawdzić czy ewentualny brak wcześniej wprowadzenia danych nie
powoduje ograniczeń analizy, co zauważyć można w arkuszach przeliczania
skutków inflacji, oraz w arkuszu wskaźniki, czy też w innych arkuszach lub
na podstawie prezentowanych wykresów.
UWAGA
Aby analiza finansowa prawidłowo przedstawiała wielkości po wprowadzeniu
zmian w wyniku korekt sprawozdania finansowego, należy dokonać za
pomocą przycisku <<Wybór danych do badania>> wyboru: <<Przed
wprowadzeniem korekt>> lub <<Po wprowadzeniu korekt>>. Taki wybór
powoduje automatyczny zapis dla wszystkich sprawozdań występujących
w programie bez względu, na którym z arkuszy sprawozdań dokona się
wskazanego powyżej wyboru. W oparciu o ww. wybór generowane będą
dane w opinii i raporcie.
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Widok sposobu przełączania danych przed badaniem czy też danych po badaniu
przedstawia poniższy skan ekranu

Uaktywnienie tego pola umożliwia;
• Przeniesienie korekt do kart roboczych
• Uwzględnienie w analizie wyników korekt po badaniu sprawozdania
• Uwzględnieniu danych z analizy finansowej w raporcie oraz opinii.

Następnym
krokiem
jest
sprawdzenie
poprawności
danych
z wydrukowanej końcowej analizy finansowej z informacjami
cyfrowymi oraz słownymi umieszczonymi w raporcie oraz opinii biegłego
rewidenta.
Odpowiednie wielkości z analizy finansowej automatycznie umieszczane
są w raporcie i opinii. Należy także przeanalizować, czy wielkości
z wersji po badaniu sprawozdania finansowego, oraz wielkości cyfrowe
z kart roboczych, ruchu środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych (będące w <<APS Karty robocze>>) właściwie zostały
przeniesione do raportu.
Sprawdzeniem także należy objąć w raporcie, czy komentarze
zamieszczone pod wskaźnikami finansowymi (tabelami) prawidłowo,
określają
kierunki
zmian
wskaźników
typu
„zmniejszenie”,
„zwiększenie”, „wzrosło”, „spadło” itp. W przypadku powstałych błędów
istnieje możliwość zmiany ich opisu lub dodania właściwych uzupełnień
(likwidując automatycznie łącza w przypadku zmiany opisu). Raport
oraz opinię należy odpowiednio dostosować w opisach, likwidując
zbędne, puste, czy też zerowe wiersze, lub oznaczone na czerwono, lub
kursywą.
Sprawdzanie poprawności wielkości cyfrowych z raportem i opinią
można dokonywać bez drukowania analizy. Czynności te wykonać
można za pomocą porównania wielkości z Excela z danymi w Wordzie
przy pomocy odpowiednio dostosowanego i podłączonego dodatkowego
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ekranu. Wyświetlenie analizy finansowej przedstawia jeden ekran,
a drugi ekran przedstawia raport.
Istnieje możliwość pełnego skopiowania Raportu i Opinii do edytora
tekstu (przez zerwanie łączy po przeniesieniu pliku do Worda)
i dokończenia jego opracowania poza programem APS sprawozdań
finansowych.
UWAGA!!! W przypadku braku zerwania łącz tekst Worda nawet po jego
przeniesieniu poza APS nadal będzie podlegał zmianom wynikających
z połączenia z programem APS i będzie powracał do poprzednich
zapisów związanych z łączami. Elementy tekstu, w których funkcjonują
łącza w Wordzie są zaznaczone, poprzez intensywniejsze podświetlenie.

Zerwanie łącz dokonujemy w sposób następujący. Kopiujemy np.
Raport klawiszami CTR+A (zaznacza cały tekst), następnie CTR+C
(kopiuje cały zaznaczony fragment), otwieramy nowy dokument Word
i poprzez wciśnięcie klawisza CTR+V (następuje wklejenie tego
dokumentu w nowe miejsce). Mamy przeniesiony dokument Raport
poza APS. Cały nowy dokument zaznaczmy Ctr+A, a następnie prawym
przyciskiem myszy wybieramy połączony element arkusza z obsługą
makr, wybieramy łącza, a następnie przerwij łącze. W ten sposób
otrzymujemy Raport, który nie będzie już aktualizowany przez program
APS i każdy fragment zmodyfikowany przez użytkownika będzie
niezależny od APS.
Należy rozważyć czy zasadne będzie przy wysłaniu projektu Raportu czy
tez innych plików Worda dokonać ochrony pliku przed modyfikacją.
W niektórych przypadkach szczególnie, gdy przesyłamy ważne
dokumenty możemy skorzystać z ogólnych opcji ochrony przez
wysyłającego
dane
pliki.
Wykorzystujemy
wówczas
zakładkę
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<<Recenzja>>
wymuszanie>>,
konfiguracji.

dalej
<<Ogranicz
edytowanie>>,
<<Rozpocznij
podając niekonwencjonalne hasło o odpowiedniej

C.I.1. Dane uzupełniające w skoroszycie <<Wprowadzanie danych>>

Na karcie <<Dane uzupełniające>> w komórkach D6 do F6 wpisujemy ilość
miesięcy, w których jednostka badana prowadziła działalność gospodarczą.
Takie dane jak nazwa jednostki, oraz kolejne lata za które przeprowadzana
będzie analiza wczytane są automatycznie z pliku głównego APS ,,Dane
podstawowe”. W komórkach D22 do D37 << Wprowadzanie danych>>
wpisujemy dane, które będą uwzględniane w analizie finansowej do
obliczenia średnich stanów. Dane te mają istotny wpływ na obliczenia
wskaźników finansowych podmiotu badanego. Jeśli podmiot badany dopiero
rozpoczął swoją działalność (należy wpisać cyfrę z zakresu od 0 do12
w wierszu od D6 do F6, niedozwolone jest pozostawienie miejsca pustego –
przypomina o tym komunikat ”brak cyfry”). W przypadku, gdy podmiot
działał w ostatnich 3 latach przeprowadzanej analizy należy wpisać wszędzie
cyfrę 12.
CZĘŚĆ I
Nazwa

DANE AUDYTORA
ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska

Adres

ulica/nr

kod

ul. Hermesa 54/4

80-299

NIP
REGON
Numer decyzji

miejscowość

Kapitał zakładowy:
0
z dnia

Gdańsk

80-299 Gdańs k, ul. Hermes a 54/4

nr ewid.

Sąd rejestrowy:

2 Wpis do rejestru przedsiębiorców / działalności gospodarczej

z dnia
Telefon

tel/fax

tel.kom.
Imię i nazwisko

Stanowisko

Reprezentanci podmiotu audytorskiego podpisujący opinię i
raport

Imię i nazwisko:
-Kluczowy Biegły Rewident
zamieszkały w
-weryfikatora
zamieszkały w

nr ewid.
(pole nieobowiązkowe)
nr ewid.
(pole nieobowiązkowe)

Adresy e-mail, do wysyłki raportu dla audytora z zaawansowania badania przez biegłego rewidenta
henryk.jankowiak@arches.com.pl
Data wydania opinii i raportu

CZĘŚĆ II

DANE JEDNOSTKI ZLECAJĄCEJ WYKONANIE USŁUGI

Widok części okna dotyczącego wprowadzenia Danych podstawowych w pliku głównym APS.
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Na karcie <<Dane uzupełniające>> komórka C10 zostanie uzupełniona
nazwą oraz adresem podmiotu badanego w sposób automatyczny po
wypełnieniu <<Dane podstawowe>>, w skoroszycie <<APS>>. Nazwa ta jest
następnie przenoszona automatycznie do wszystkich arkuszy, także do kart
roboczych, tabel, wykresów itp., zakładek itp. W wierszu 11 należy wybrać
odpowiednią wersję rachunku zysków i strat.
System podpowiedzi prowadzi użytkownika w zakresie sposobu wypełniania
dalszych pól tej zakładki. Ilość informacji do wprowadzenia została w istotny
sposób ograniczona do niezbędnego minimum. Należy nadmienić, że aby
system dokonał przeliczenia RZiS z uwzględnieniem inflacji należy
w komórkach D 48-50 wpisać wskaźniki inflacji np. 1,70 – bez używania
znaku %. Wskaźniki inflacji można pobrać i wpisać do arkusza ze
wskazanego adresu strony internetowej poprzez kliknięcie przycisku na
arkuszu, jeśli jesteśmy podłączeni do internetu.
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UWAGA! Zamieszczone komentarze i podpowiedzi w APS widoczne na
ekranie nie są widoczne na wydrukach. Komentarze można ukryć poprzez
przycisk „pokaz wszystkie komentarze” (Office 2007 i 2010 z poziomu <<
Recenzja>>).
Na podstawie zebranych sprawozdań finansowych za poprzednie dwa lata
poprzedzające badanie, oraz za okres objęty badaniem, oraz innych
niezbędnych informacji uzupełniających, rozpoczynamy wprowadzanie
danych do arkuszy sprawozdań finansowych. Wpisów dokonujemy w polach
oznaczanych najczęściej kolorem białym. System dokonuje samoczynnie
obliczeń i porównuje wielkości aktyw i pasyw informując (u dołu arkusza)
o poprawności wprowadzanych danych. W przypadku niezgodności należy
sprawdzić poprawność wprowadzeń lub podliczyć przedłożone biegłemu
sprawozdania, czy nie zawierają błędów rachunkowych.
Po wprowadzeniu tylko Aktywów system wykaże niezgodności, gdyż
porównuje sumę bilansową z Pasywami, (jeśli nie zostały wprowadzone –
system wskaże różnicę wartości pomiędzy sumami bilansowymi Aktyw oraz
Pasyw).
Następnie wprowadzamy dane cyfrowe do kolejnych arkuszy od << Aktywa
z 3 lat>> do <<Zm. w kapit. z 3 lat>>.

C.I.2. Wprowadzanie danych
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Widok ekranu Spis treści <<Wprowadzanie danych>>

C.I.2.1. Automatyczne wczytanie danych z lat poprzednich tej samej jednostki
przy kontynuowaniu zleceń badania.
Dla jednostek, które w poprzednich latach były badane za pomocą APS,
które dane znajdują się w obecnym systemie komputera istnieje możliwość
automatycznego przeniesienia danych z poprzednich dwóch lat dla badania
rozpoczynanego za kolejny rok.
Powyższe wczytanie danych następuje poprzez:
1. Sprawdzenie w poprzedniej wersji programu danych właściwego
podmiotu badanego, czy zaznaczone mamy wielkości po wprowadzeniu
korekt (tak standardowo powinno być ustawione po zakończeniu
badania w roku poprzednim), brak właściwych ustawień spowoduje
wczytanie danych przed badaniem z ostatniego roku, zamiast danych
po badaniu.
2. W APS Zarządzanie badaniami wybieramy plik <<00puste>>
wybieramy wskaż inne badanie i wyszukujemy np. z pulpitu plik,
w którym mieliśmy w APS7 zapisane banie z roku poprzedniego.
3. Następnie wybieramy nazwę jednostki – wówczas ukaże się nam plik
<<APS>>, klikamy na nazwę APS. Nadajemy w zarządzaniu badaniami
nazwę jednostce badanej oraz rok badania, następnie klikamy na
klawisz <<Utwórz nowe badanie na podstawie wskazanego badania>>.
System automatycznie wczytuje dane z poprzednich 2 lat do nowego
arkusza.
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3

C.I.3. Sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych
Celem końcowego sprawdzenia poprawności wprowadzenia danych
liczbowych, po naniesieniu danych z kompletu sprawozdań finansowych za
lata poprzednie, oraz za rok objęty badaniem, powinniśmy dokonać
sprawdzenia właściwego powiązania danych na karcie <<Kontrola
prawidłow. wprowadzeń>> (zakładka oznaczona kolorem zielonym pod
koniec zestawu wszystkich arkuszy) i zastosować się do komunikatu
w przypadku stwierdzenia niezgodności odszukując ewentualne błędy
wskazane w informacji. Po każdej zmianie danych cyfrowych
w sprawozdaniach powinniśmy sprawdzić, czy występuje pełna zgodność
pomiędzy sprawozdaniami.
UWAGA!!! Dopóki nie zostaną wprowadzone wszystkie dane cyfrowe do
sprawozdań, będą pokazywały się komunikaty o braku zgodności.
Sugeruje się dokonanie wydruku tej karty po pełnym uzgodnieniu powiązań.
Bez doprowadzenia do uzgodnień, nie należy przechodzić do następnych
czynności badania i oceny wstępnej sytuacji finansowej jednostki.

C.I.3.1.Zalecenie
Zaleca się metodą próby wprowadzenia do programu APS, wcześniej już
zbadanego sprawozdania (wg oddzielnych dwóch wersji rachunku zysków
i strat), i porównanie osiągniętych wyników z danymi uzyskanymi
z systemu. W razie stwierdzonych rozbieżności ustalić przyczyny błędów.
W przypadkach błędnych przeliczeń prosimy zwrócić się do twórcy
programu.
C.2.4. Analiza wstępna przed rozpoczęciem badania właściwego
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Po wprowadzeniu wszystkich danych można wydrukować wstępne
wskaźniki charakteryzujące jednostkę. Wydruku można dokonać całej
analizy lub tylko jej części to jest: <<Wskaź z 3 lat>> oraz <<Ocena dla
spółek PH>>, w celu wskazania, że analiza ta była przedmiotem oceny
wstępnej przed rozpoczęciem badania. Te dwa arkusze należy wydrukować
(i zachować) celem posiadania dowodu przeprowadzenia wstępnej oceny
badanej jednostki. Ocena ta może mieć wpływ na plan badania,
harmonogram badania i sposób przeprowadzenia badania, a także metody
doboru i wielkość pobieranych prób.
W zakładce <<Ocena dla Spółek PH>> znajduje się pole tekstowe do
wpisania podsumowania oceny wstępnej badanego podmiotu. Analiza
końcowa po wprowadzeniu korekt w skoroszycie <<Wprowadzanie danych>>
ujęta będzie automatycznie w raporcie, pod warunkiem, że we
<<Wprowadzaniu danych>> zaznaczymy w <<Wybór danych do badania>>,
<<Po wprowadzeniu korekt>>.
Pełną analizę finansową, możemy także uzyskać w wersji przedstawionej
do badania. Sposób postępowania w celu uzyskania pełnego zakresu
wstępnej analizy finansowej przedstawiono w dziale C.7. Instrukcji.

C.I.4. Korekty w wyniku badania sprawozdania finansowego
Zestawienie zbiorcze korekt
Po wprowadzeniu korekt, należy sprawdzić czy w arkuszu <<ZESTAWIENIE
KOREKT>> nie ujawniono błędów lub rozbieżności wyników finansowych
i podstawy opodatkowania, oraz dokonać niezbędnych zmian w przypadku
komunikatów o powstałych błędach. Po zakończeniu uzgodnień oraz
uzupełnieniu kart roboczych o stosowne zapisy, dokumentacja z badania
jest gotowa do wydruku lub do zarchiwizowania.
Dokumentację z każdego badania możemy nagrać na nośnik CD i dołączyć
do dokumentacji wydrukowanej. Zgodnie z KSRF nr 1 nie ma konieczności
drukowania dokumentacji roboczej, o ile audytor dokona właściwego
zabezpieczenia tej dokumentacji na trwałym nośniku.
W trakcie prowadzonego badania powinniśmy bieżąco dokonywać
uzupełnień kart badania oraz wypełniać <<ZESTAWIENIE KOREKT>>.
Wprowadzanie korekt do ostatecznej wersji bilansu.
Istnieją dwie metody dokonywania wprowadzenia zmian korekt:
.
metoda prosta
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Spis treści

Maritime-Poland Sp. z o.o., 80-958 Gdańsk, Wały Piastowskie 1
WYBÓR DANYCH
DO BADANIA

Zestawienie zmian w Aktywach za 3 kolejne okresy sprawozdawcze
Stan na
AKTYWA

1
A.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
3.

2

2

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego
gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie

2008
3
610 187,30
0,00

414 187,30
327 693,88

327 693,88
86 493,42

31.12

PLN
2009
4
344 073,24
0,00

344 073,24
344 073,24

338 873,24
5 200,00

Dane przed badaniem
2010
5
0,00
0,00

0,00
0,00

Korekty z
sprawozdania
zestawienia korekt METODA PROSTA
2010
suma zmian
suma zmian
0,00
0,00
5 678,00
0,00
0,00
5 678,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 678,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SUMA KOREKT
suma zmian
5 678,00
5 678,00
0,00
5 678,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1

WP R O WADZANIE
1
5 678,00
5 678,00

2
0,00
0,00

5 678,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Metoda prosta polega na zapisywaniu korekt wprost na pozycjach sprawozdania
finansowego (jak wskazuje strzałka nr 1) w kolejnych 19 kolumnach. Skutek
wprowadzonych korekt to zmiana pierwotnego sprawozdania finansowego i wygenerowanie
sprawozdania po korektach. Dane po korektach uwzględnione zostaną w kartach roboczych,
analizie finansowej, raporcie i opinii, jednak pod warunkiem dokonania zmiany w wyborze
danych do badania – strzałka nr 2 i wybraniu „ Po wprowadzeniu korekt” - widok poniżej.

1

metoda złożona, metoda ta od wersji 12 została wycofana z uwagi na zbyt
pracochłonne wprowadzenie i możliwość popełniania błędów.

Po wprowadzeniu korekt do odpowiednich pozycji sprawozdania nastąpią
zmiany w arkuszach dotyczących Analizy finansowej, w kartach roboczych dane po badaniu.
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Ostatecznie otrzymane sprawozdanie finansowe od jednostki należy
sprawdzić pod względem jego poprawności i zgodności z danymi zawartymi
w sprawozdaniu sporządzonym przez biegłego w APS.
Po wprowadzeniu danych w wyniku korekt, nastąpi aktualizacja danych
w kartach roboczych, jako wielkości po badaniu, wskazując na powstałe
różnice pomiędzy sprawozdaniem otrzymanym przed i po badaniu.
wn
ma

0,00

Razem
Objaśnienia:

0,00

Zmiany wpływające na zwiększenie/zmniejszenie wyniku finansowego

Dochód/strata w CIT-8 wg. jednostki*
Dochód/strata CIT-8 po korekcie

0,00

* Ujmuje się jako dochód - podstawę do opodatkowania w. 46 deklaracji podatkowej (CIT -8)

Data i podpis biegłego

Wynik finansowy ustalony przez jednostkę
Wynik finansowy po wprowadzonych
powyżej korektach
Wynik finansowy zgodnie z RZIS po wprowadzeniu
korekt przez biegłego zaakceptowane przez jednostkę

0,00
0,00
0,00

Henryk Jankowiak

Data i podpis osoby odbierającej zestawienie korekt
Data otrzymanych ustaleń od jednostki badanej na
temat proponowanych korekt

Integralną częścią niniejszego zestawienia korekt stanowi PK sporządzone przez jednostkę.
W przypadku niewyrażenia zgody przez jednostkę na wprowadzenie zmian w wyniku badania należy uzyskać
potwierdzenie pisemne od jednostki o przyczynach nie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian.

Różnica wyniku:
z tego dotyczy:
korekty z lat poprzednich
pozostałe jakie
roku badanego
Razem rozliczenie różnic wyniku
OK.!

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Zaleca się sprawdzenie wprowadzonych zmian ostatecznego bilansu sporządzonego przez jednostkę z bilansem i rachunkiem
wyników oraz pozostałymi sprawozdaniami wygenerowanymi przy pomocy niniejszego programu APS Dokumentacja badania.

Powyższe zestawienie korekt służy jednocześnie, jako propozycja
wprowadzenia korekt przez jednostkę badaną. W tym celu biegły wypełnia
elementy poniżej tabeli korekt, (jak wyżej) i za pokwitowaniem przekazuje je
jednostce celem wypowiedzenia się w sprawie propozycji biegłego w zakresie
wprowadzenia do sprawozdania finansowego niezbędnych korekt.
W przypadku odmowy przez jednostkę całości lub części wprowadzenia
wskazanych korekt (taka odmowa zdaniem autora winna być opracowana
pisemnie przez jednostkę wraz z uzasadnieniem) biegły rozpatruje zasadność
stanowiska jednostki. W przypadku dalszych rozbieżności ocen, biegły
odpowiednio do rangi proponowanych korekt, ich istotności oraz rozległości
modyfikuje opinię i raport.

C.I.5. Kontrola prawidłowości wprowadzania korekt do ostatecznej wersji
SF.
Najlepszym sposobem wprowadzania korekt jest, dokonywać sprawdzeń
poprawności po każdym pełnym dekrecie. W ten sposób szybciej
zlokalizujemy pojedynczy błąd aniżeli w sytuacji popełnienia kilku błędów
po wprowadzeniu wszystkich korekt.
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Program umożliwia sprawdzenie poprawności wprowadzonych
korekt w dwóch zakresach
1. uzgodnienie korekt ujętych w zestawieniu korekt
z korektami odnotowanymi w kartach roboczych
2. uzgodnienie korekt wprowadzonych do zestawienia
korekt oraz korekt wprowadzonych ręcznie we
wprowadzaniu danych, (jako zmiany sprawozdania
I wersji).

Wprowadzenie korekt

Widok okna przeznaczonego do wprowadzania korekt, które służy także jako PK12
rekomendowane przez BR do przeprowadzenia korekt w SF jedsnotki badanej.

12

Polecenie księgowania (PK)
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Widok okna z podsumowaniem wprowadzonych korekt oraz informacjami o zgodności
z – kartami roboczymi oraz z wprowadzaniem danych (korekta I wersji SF)

Widok okna informującego o prawidłowości powiązań z kartami roboczymi.
W przypadku braku prawidłowosci powiązań następuje wskazanie nazwy karty roboczej
wraz z awartością w której tej zgodności z wprowadzaniem korekt nie zachowano.
W przypadku niezgodności pomiędzy korektami wniesionymi do
sprawozdania finansowego, bilansu oraz RZiS program wskazuje na
istnienie rozbieżności, które należy doprowadzić do uzgodnień. Poniżej
przedstawiono sytuację pełnej zgodności.
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1 rodzaj uzgodnień
2 rodzaj uzgodnień

3 rodzaj uzgodnień

W przypadku niezgodności pomiędzy kartami roboczymi a zestawieniem korekt
Informuje o tym komunikat – przykład poniżej.

Wprowadzenie korekty do zestawienia korekt lecz brak zaznaczenia, ze korketa ma wpływ na
wynik finansowy doprowadziła, że niezgodnośc jedna ustąpiła lecz pozostała niezgodność
drugiego rodzaju w zakresie uzgodnienia wyniku finansowego. Powyższa sytuacje wskazuje
obraz poniżej.
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Kolejny przypadek to brak ujęcia korekty w bilansie i RZiS, przy czym korekta została ujęta
w kartach roboczych oraz zestawieniu korekt.
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Jak z powyższego wynika program czuwa, aby użytkownik miał świadomość o istniejacych
niezgodnościach. Taka sytuacja ma chronić biegłego rewidenta przed ewentualnymi błędami
i brakiem uzgodnień oraz wskazywać na błędy w kartach roboczych, wielkość korekt
w sprawozdani finansowym, oraz ich wysokość w zestawieniu korekt, które to przekazywane
są jednostce z zaleceniami zmian sprawozdania frinansowego.
Jest to bardzo ważny element dokumentacji BR.
Ponadto należy sprawdzić, czy wprowadzone korekty spowodowały
zachowanie powiązań pomiędzy sprawozdaniami. Informacje w zakresie
powiązań uzyskamy z komunikatów arkusza pod nazwą <<Kontrola prawidł.
Wprowadzeń>> na końcu wszystkich arkuszy.

W przypadku występowania niezgodności lub błędów należy dokonać
stosownej korekty.
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C.II. Strategia organizacji badania
Skoroszyt strategii organizacji badania składa się z szeregu arkuszy. Widok
spisu treści całego skoroszytu jak niżej.

Spis treści

Strona tytułowa

STRATEGIA BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Kalkulacja stawki

TYTUŁ

PODPOWIEDZI W ZAKRESIE ZASTOSOWAŃ

Kalkulacja stawki

KSR

MSRF
210, 220 KSKJ 1

Normatywna pracochłonność i kalkulacja wynagrodzenia

Normatywna pracochłonność

210, 220, 315

Podział obszarów i czasu badania

Podział obszarów i czasu badania

220, MWPRF 1005, 1010

Ocena istotności i ryzyka badania sprawozdania finan.

Ocena istotności

Ocena ryzyka oraz statystyczne wyznaczanie wartości prób
w obszarach sprawozdań

Ocena ryzyka_wyzn.wartości prób

Wyznaczanie sugerowanych (niezobowiązujących) obszarów Wyznaczenie obszarów nieistot.
nieistotnych dla badania ze względu na niskie wartości
Plan badania
Plan badania

Tablice losowe do pobierania prób przez biegłego rewidenta

Tablice losowe-pobieranie prób

Zakładki dzielące działy dokumentów - dokumentacja zmienna Zakładki

MSR/MSSF

Założenia
koncepcyjne
sporządzania i
prezentacji
sprawozdań
finansowych
(pkt.30)

315, 320, 330, 510, 520, 530, 540,
550, 1013, 1014

315, 330, 510, 520, 530, 540, 550,
1010, MSUP 2400, MWPRF 1005,
MWPRF 1010, 1013
315, 320, 330, 450, 520, 530, 540,
MSUP 2400
260, 300, 330, 510, 545, 1010,
1013, MSUP 2400, MWPRF 1005,
1010, 1013
520, 530
210,220 MSKJ 1, MWPRF 1005

C.II.1. Kalkulacja stawki roboczogodzin, ustalenie ilości normogodzin
niezbędnych na badanie sprawozdania
W skoroszycie <<Strategia badania sprawozdań finansowych >>, wypełniamy
arkusz związany z kalkulacją stawki roboczogodziny, normatywną
pracochłonnością, podziałem obszarów i czasu badania pomiędzy biegłymi/
aplikantami. Dobrze jest obserwować czerwone komunikaty, oraz
pojawiające się komentarze, które prowadzą intuicyjnie przez wiele
elementów programu.
Arkusz <<Normatywna pracochłonność>> wypełniony powinien być danymi
ze sprawozdania finansowego roku poprzedzającego badanie. Arkusz ten
można także wykorzystywać w akcji ofertowej do określenia pracochłonności
i ustalenia wartości wynagrodzenia za badanie, wypełniając stosowne
elementy arkusza <<Kalkulacja stawki>>.
Arkusz umożliwia obliczenie zarówno ilości normogodzin, jak i wyliczenie
kalkulacji zlecenia (bez ustalenia jednak stawki godzinowej za badanie, które
podmiot uprawniony do badania, powinien opracować we własnym
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zakresie). Aby można było ustalić pracochłonność na poziomie minimum,
maximum, czy też średnim, należy ustalić poziom ryzyka nieodłącznego, co
umożliwiono poprzez załączenie odpowiedniej tabeli. Po wypełnieniu tabeli
program sam podpowie zakres odpowiedniego poziomu pracochłonności.
Poziom ryzyka określony zostanie przez biegłego rewidenta na podstawie
wcześniej rozeznanego ryzyka ogólnego sprawozdania finansowego jednostki,
na podstawie rozpoznania jednostki oraz jej otoczenia, funkcjonowania jej
systemu rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej. O ile jednostka nie była
wcześniej badana przez dany podmiot audytorski bądź, o ile w poprzednich
okresach występowały istotne błędy i nieprawidłowości, biegły powyższe
informacje winien brać pod uwagę przy ocenie ryzyka badania. Pamiętać też
należy o zasadzie sceptycyzmu biegłego rewidenta.
Pomimo, że odpowiedź na dane zapytanie można oznaczać przypisaniem pkt
1, to z uwagi na brak pewności można przypisać do danej odpowiedzi np.:
pkt 2. Użytkownik może dopisać w Normatywnej pracochłonności
w wierszach 72-74 własne czynniki związane z ogólną działalnością firmy.
Wprowadzono możliwość zamiany w wierszach 59 do wiersza 70 nazw
poszczególnych czynników związanych z ogólną działalnością firmy
w zależności od występujących sytuacji tak, aby jak najbardziej umożliwić
elastyczność programu dla potrzeb różnych firm audytorskich.

Program sam sprawdza ilość wpisanych pozycji do uśrednienia wartości
punktowej. Należy zwrócić uwagę, że o ile brak jest wpisania treści czynnika
w pozycjach poniżej 12 (wiersz 72-74) nie powinny być wypełnione punkty,
gdyż w ten sposób system nieprawidłowo obliczy ocenę ryzyka, a tym samym
ilość normogodzin minimalnej pracochłonności badania. Ta sama uwaga
dotyczy wierszy 59 do 70.
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Użytkownik ostatecznie może przyjąć inną ilość normogodzin do badania SF
aniżeli sugeruje to program (komórka L25). Po wpisaniu pozostałych
parametrów, program ustali wartość zlecenia, jaką powinniśmy przedłożyć
w składanej ofercie na badanie sprawozdania finansowego.
Za zasadne wydaje się prowadzenie faktycznego czasu pracy w godzinach
poświęconych na dane badanie SF. Stąd arkusz <<Normatywna
pracochłonność>> umożliwia codzienne wprowadzenie faktycznego czasu
pracy przy badaniu sprawozdania finansowego zarówno dla biegłego jak
i jego aplikantów i asystentów. Aby spełnić ten obowiązek proponuje się, aby
każda osoba uczestnicząca w badaniu sprawozdania finansowego codziennie
nanosiła faktyczny czas pracy. W tym celu bieżąco każda z tych osób może
nanosić czas pracy, po to aby na koniec badania wielkości te nanieść do
systemu informatycznego programu APS. Arkusz sam zliczy godziny
i porówna z czasem planowanym. Oczywiście można zapisów dokonywać
bieżąco codziennie wprost do tabeli.
Arkusz podlicza oddzielnie czas pracy biegłego i aplikantów/ asystentów
i umożliwia w ten sposób weryfikację w przyszłości faktycznego czasu pracy
przy kalkulacji podobnych zleceń. Wypada nadmienić, że naszym zdaniem
do czasu pracy należy zaliczyć nie tylko czas związany z przygotowaniem do
badania, ale także czas zużyty na opracowanie opinii, raportu,
uporządkowanie dokumentacji rewizyjnej, itp.
Warto zaznaczyć, że w skoroszycie <<Strategia badania sprawozdań
finansowych>> w arkuszu <<Normatywna pracochłonność>> w kol. <<D>>
w wierszach od 91 do 140 program sam powstawia kolejne daty bez
uwzględnienia przerw w pracy podczas świąt i dni wolnych od pracy.
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W sytuacji, gdy przerwa w badaniu jest dłuższa niż prę dni w kolumnie
C w wierszach od 91 do 140 można wpisać ilość dni przerwy.

Komórka znajdująca się obok odznaczy się na czerwono wskazując na
powstałą przerwę. Funkcja to umożliwi pominięcie czasu badania tego
okresu, w którym nie prowadzono badania, umożliwiając przesunięcie czasu
badania i dokonywania wpisów. Przy braku odnotowania przerwy może
zabraknąć miejsca do wpisywania faktycznego czasu pracy.
Należy zauważyć, że faktyczny czas pracy nie jest dalej przetwarzany i nie
jest przenoszony do kart roboczych. Ma on tylko znaczenie dla tego arkusza.
W <<kartach roboczych>> należy odrębnie wpisywać faktyczne daty
zakończenia prac poszczególnych etapów opracowania i zakończenia
badania.

Wpis daty uzuskujemy skrótem klawiaturowym kombinacją klawiszy Ctrl (+) ; = data
bieżąca, lub wpisujemy datę z klawiatury.

C.II.2 Podział obszarów badania wg zespołu badającego, oraz podział
czasu badania
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Czas wyznaczony na badanie został tak zmodyfikowany, aby ogólny limit
czasu pracy (ilość dni pracy x wskazana przez biegłego ilość godzin pracy
dziennej) mógł być rozplanowany bardzo elastycznie.

W tym celu należy w arkuszu <<Podział obszarów_czasu badania>> wpisać
w komórkach K94-K100 procent czasu przeznaczony na badanie danego
obszaru. Przygotowano podpowiedzi, w jaki sposób można rozplanować ten
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czas. System sprawdza, czy właściwie rozplanowano 100 % czasu na
badanie i podaje komunikat o zgodności lub jej braku. W podpowiedzi
przyjęto:
● 7 % ogólnego czasu badania na badanie wstępne, w tym także czas
na przygotowanie analizy wstępnej jednostki (a więc wprowadzenie do
systemu informatycznego kompletu sprawozdań finansowych za
3 pełne okresy), plan badania, ocenę ryzyka i opracowanie istotności
ogólnej i cząstkowej,
● 28 % na przygotowanie dokumentacji z badania, opinii, raportu
i czynności archiwizowania dokumentacji,
● 65 % na badanie właściwe i bieżące gromadzenie dokumentacji
(naszym zdaniem także z bieżącym wypisywaniem informacji
w kartach roboczych). Z tego proponuje się 22 % ogólnego czasu
badania przyjąć na AKTYWA, 15 % na Pasywa, w tym: 6 % na
KAPITAŁY WŁASNE, na RZiS 18 % i na pozostałe elementy
sprawozdania 10 % ogólnego czasu pracy. Oczywiście biegły może
przyjąć inny dowolny rozkład procentowy, jednak zachowując rozdział
100 % czasu pracy. Elementy badania umieszczone w danej grupie
np.: w Aktywach przyjmują w planie badania odpowiedni czas pracy
wg udziału procentowego w wartości danego składnika danej grupy.

Wycinek planu badania w zakresie rozkładu czasu badania pomiędzy poszczególne elementy bilansu.

Na karcie <<Podział obszarów_czasu badania>> w komórkach B109-B120
można wpisać daty, w których nie będzie wykonywane badanie z powodu
przerwy w badaniu (np. ruchome dni świąt, lub w których nie będzie
prowadzone badanie). W przypadku konieczności zmian dat w trakcie
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badania program natychmiast uwzględni je w innych arkuszach. Należy
jednak wyraźnie podkreślić, że w tej karcie można wprowadzić tylko
i wyłącznie przerwy jednodniowe. W przypadku, gdy pojawi się przerwa
dłuższa niż 1 dzień, przerwy te należy wstawić w arkuszu <<Plan badania>>
w kolumnie K. Należy wówczas dokładnie zapoznać się z komentarzem
przypisanym do komórki J322 z uwagi na pewne ograniczenia pracy
z arkuszem Excel i wbudowanymi formułami.
W sytuacji przedstawionej w zakresie ilości osób uczestniczących
w powyższym badaniu, 3 biegłych i 1 asystent ważne jest, aby w komórce
K93 zapisać sumę dziennego przeciętnego planowanego czasu pracy całego
zespołu badającego. W tym przypadku przyjęto 24 godzin dobowy czas pracy
wszystkich. Ma to znaczenie na ilość planowanych dni czasu badania.
Faktyczny czas pracy oznaczamy w arkuszu Normatywna pracochłonność,
oraz oznaczamy w kartach roboczych dzień, w którym zakończono badanie
danego elementu.

Natomiast przerwy w czynnościach badania tak, aby zmodyfikować
planowane daty badania poszczególnych kart roboczych odnotowujemy
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w <<Plan badania>>.
w APS.

W kol K zgodnie z umieszczonym komentarzem

Planowanie czasu badania poszczególnych elementów sprawozdania może
odbywać się wg kolejności w układzie sprawozdania finansowego. Jednak
taka kolejność dość często nie jest stosowana przez biegłych w trakcie
badania. Stąd istnieje możliwość innej kolejności wykonywania badania. Do
tego służą przyciski wskazane nad tablicą obszarów badania, oraz kolumna
D ww. arkusza, w którą możemy wpisać kolejność badania poszczególnych
obszarów poprzez odpowiednie ponumerowanie i posortowanie poprzez
naciśnięcie przycisku SORTOWANIE.
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Czy akceptowany jest plan badania chronologicznie wg:
A) w kolejności układu
bilansu i RZiS

SORTOWANIE

Dane pomocnicze
dni
h L.p. OBSZARY BADANIA
1,0
14,0
14
1 Prace wstępne i przygotowawcze do badania bilansu
1,0
15,4
1,4
2 SYSTEM RACHUNKOWOŚCI
0,0
16,9
1,4
3 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
0,0
18,3
1,4
4 ZDOLNOŚĆ DO KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
1,0
30,3
12,0
5 KW
KAPITAŁ WŁASNY (ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁACH)
0,0
30,3
0,0
6 AO/I
Zapasy
0,0
30,3
0,0
7 AO/II Należności krótkoterminowe (uwzględniono zobowiązania z budżetem z pasyw)
0,0
30,3
0,0
8 KO/II Zobowiązania długoterminowe
0,0
30,3
0,0
9 KO/III Zobowiązania krótkoterminowe (podatki i ZUS uwzględniono w aktywach)
0,0
30,3
0,0 10 AT/I
Wartości niematerialne i prawne i koszty amortyzacji
0,0
30,3
0,0 11 AT/II Rzeczowe aktywa trwałe i koszty amortyzacji
0,0
30,3
0,0 12 AT/III Należności długoterminowe
0,0
30,3
0,0 13 AT/V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,0
30,3
0,0 14 AT/IV Inwestycje długoterminowe
0,0
30,3
0,0 15 AO/III Inwestycje krótkoterminowe
0,0
30,3
0,0 16 AO/IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,0
31,7
1,4 17 TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI
0,0
35,7
4,0 18 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
0,0
38,7
3,0 19 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ORAZ WPROWADZENIE I INFORMACJA DODATKOWA
0,0
41,7
3,0 20 ZASTAWY, PORĘCZENIA I OGRANICZENIA PRAW WŁASNOŚCI
0,0
41,7
0,0 21 RZiS
ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE
0,0
41,7
0,0 22 RZiS
KOSZTY FINANSOWE
0,0
41,7
0,0 23 RZiS
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
0,0
41,7
0,0 24 RZiS
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
0,0
41,7
0,0 25 RZiS
PRZYCHODY FINANSOWE
0,0
41,7
0,0 26 RZiS
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
0,0
41,7
0,0 27 RZiS
PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ
0,0
41,7
0,0 28 KO/IV Rozliczenia międzyokresowe
0,0
41,7
0,0 29 KO/I
Rezerwy na zobowiązania
0,0
41,7
0,0
RZiS
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1,0
43,1 1,42857
PRZEKROCZENIE PRAWA, BŁĘDY I OSZUSTWA, OCHRANA ŚRODOWISKA
0,0
44,6
1,4
ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM
0,0
46,0
1,4
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

B) w kolejności ustalonej indywidualnie
wg "L.p." w kolumnie D
Data rozpoczęcia
2010-05-03
2010-05-03
2010-05-05
2010-05-05
2010-05-05
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-07
2010-05-07
2010-05-07

Zakończenia
2010-05-13
2010-05-04
2010-05-05
2010-05-05
2010-05-05
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-06
2010-05-07
2010-05-07
2010-05-07

Korekta
"długa"

Na karcie <<Podział obszarów_czasu badania>> należy komórkę G9
zaznaczyć w sytuacji, gdy badanie przeprowadza jeden biegły. Odznaczenie
tej komórki spowoduje, że po wpisaniu nazwiska i imienia biegłego
w danych podstawowe pliku głównego wierszu E 31 i dalszych program
przeniesie nazwisko biegłego do każdej karty roboczej badania
W przypadku badania sprawozdania finansowego przez kilku biegłych
(przewidziano do 3 osób), komórka G9 winna pozostać nieodznaczona.
W kolumnie G w wierszach od 20- 90 należy z menu nazwisk biegłych
dokonać stosownego przyporządkowania biegłego do badania danego
obszaru. Spowoduje to przypisanie nazwiska wybranego biegłego (podobna
sytuacja u aplikantów kolumna L) zarówno do karty roboczej danego
obszaru badania, jak również do planu badania.
Dodano możliwość wstawienia do kart roboczych daty weryfikacji pod, którą
weryfikator zakończy weryfikację, z tej opcji nie ma konieczności
korzystania, jest to jedynie pewne ułatwienie dla weryfikatora, aby nie było
pomyłek w datach, czy też nie brakowało daty przeprowadzenia weryfikacji.
Datą weryfikacji będzie wyłącznie jedna daty w całej dokumentacji to jest
ostatni dzień jej przeprowadzenia. Ustalenie tej daty ostatecznie ujęto od
wersji 12 w pliku głównym w APS w danych uzupełniających.
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Zapotrzebowanie użytkowników programu, spowodowało, że rozbudowano
karty robocze w zakresie kosztów i podatków. Istnieje możliwość wyboru dla
poszczególnej pozycji kosztów, czy też tytułów rozrachunków podatkowych
tylko
jednego
biegłego
rewidenta
lub
tylko
jednego
aplikanta/asystenta. System grupuje dokonanych wyborów wg. danego
nazwiska.
W przypadku konieczności zmiany w skoroszycie <<Strategia badania>>,
<<Podział obszarów_czasu badania>> należy zastosować odpowiednie
modyfikacje.
O ile do badania wybrano więcej aniżeli jedno nazwisko w karcie:
1. K.O. (koszty ogólne)
2. Rozrachunki podatkowe
system automatycznie złączy informacje cyfrowe z poszczególnych zakresów
badania kart roboczych do karty zbiorczej, jednak wówczas w kartach
zbiorczych pomijane są elementy metod badania itp. Metody te są ujmowane
na kartach szczegółowych badania poszczególnych członków zespołu
badającego.
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W zapisach nazwisk biegłych na kartach roboczych (z uwagi na ich
zablokowanie dla bezpieczeństwa prawidłowości działania programu) nie
można dokonać zmian nazwisk biegłego, aplikanta, a także weryfikatora.
Zmian tych można dokonywać jedynie na karcie <<Informacje do kart
roboczych>>), aktualizacja po zmianach nastąpi automatycznie.

C.II.3. Zakładki dzielące działy dokumentacji zmiennej
W APS – Strategia badania sprawozdań finansowych znajduje się arkusz pod
nazwą <<Zakładki dzielące działy dokumentacji>>, z uporządkowaniem
systemu zbierania dokumentacji z badania sprawozdań finansowych
dzielący tematycznie tę dokumentację. Zakładki te dotyczą wyłącznie
dokumentacji zmiennej, a więc związanej z programem APS. Zakładki nie
obejmują załączników do dokumentacji stałej, która jest oddzielnym
modułem programu APS.
Zakładki zawierają 11 działów dokumentacji zmiennej. Załączniki
poszczególnych zakładek mogą być aktualizowane przez użytkownika
(Uwaga!!! nie są one objęte ochroną w programie, a więc przy
nieostrożnym użytkowaniu mogą uleć wyczyszczeniu, ale za to
możliwość jest ich modyfikowania). Zmiana nazwy zakładki kol B od
wiersza 13 do 26 (nadanie nazwy w wierszu 26 dokona automatycznego
zapisu w wierszu 449) powoduje aktualizację nazwy tych działów
automatycznie. Zmiana nazwy jest możliwa tylko w tym zakresie. Dalsze
tytułu zakładek – ich nazwy - są zablokowane. Istnieje możliwości zmiany
treści dokumentów w danej zakładce przez użytkownika programu.

Istnieje możliwość wydrukowania zakładek przed rozpoczęciem badania
(jednak wpierw należy wypełnić w skoroszycie APS <<Dane podstawowe>>),
co ułatwia gromadzenie dowodów badania w trakcie badania oraz segregację
dowodów do poszczególnych działów dokumentacji. Podczas badania należy
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sprawdzić, czy zabezpieczono niezbędne dowody, informacje wskazane
w zakładkach i bieżąco je układać w poszczególnych działach tak, aby przed
końcem badania zabezpieczyć stosowne dowody uznane przez biegłego za
nieodzowne.
Dowody wykazane w zestawieniu zakładek, które zostały wydrukowane,
a niezałączone w danym badaniu w miejscu <<Numery dokumentów>>
należy wykreślić ręcznie, albo dokonać w zakładce stałej zmiany i ponownie
wydrukować daną zakładkę.
Zakładki są sygnowane nazwą jednostki badanej, nazwą audytora, rokiem
objętym badaniem. Odniesienie do danej zakładki szczegółowej, powiązane
jest tzw. hiperłączem – przejściem do danej zakładki – poprzez najechanie na
dany wiersz kol. C i kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Numerację całej
dokumentacji badania zaleca się przeprowadzić, po wpięciu opinii, raportu
i uporządkowaniu ostatecznym całej dokumentacji. Proponuje się także, aby
pierwszym dokumentem całej dokumentacji była ocena dokonana przez
weryfikatora.
Szczególnie ciekawa zakładka jest zakładka B11- Zakończenie badania,
przedstawienie dat czynności wybranych etapów zlecenia, oraz planowanego
i faktycznego czasu pracy zlecenia.
Przy prawidłowo wypełnionej dokumentacji zakres dat w pierwszej części
wypełnia się samoczynnie. Jeden egzemplarz tej karty powinien stanowić
pierwszą kartę całej dokumentacji, gdyż jest to podsumowanie wyników
łącznie z rodzajem wydanej opinii oraz datą najwcześniejszej możliwej daty
likwidacji dokumentacji Także 1 egz. tej karty może być załącznikiem do
rejestru badań na podstawie, którego będzie sporządzane roczne
sprawozdanie z przeprowadzonych badań do KIBR.
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C.II.4. Planowanie i program badania, ocena ryzyka, ocena istotności,
wyznaczanie prób

C.II.41. Ocena istotności
Ocena istotności służy biegłemu rewidentowi do oceny granicy, do której
ujawnione uchybienia mogą nie być korygowane bez szkody, dla jakości
sprawozdania finansowego i prawidłowości stanowiących podstawę jego
sporządzenia ksiąg rachunkowych, gdyż zaniechanie takich korekt nie
spowoduje wprowadzenie w błąd czytelnika sprawozdania finansowego lub
rażącego naruszenia postanowień ustawy o rachunkowości.
Literatura przedmiotu wskazuje, że istotność możemy rozumieć, jako;
• istotność ogólną – ustalaną dla jednostki, jako całości na poziomie
sprawozdania jednostki,
• istotność wykonawczą – jest to istotność ogólna z zastosowaniem
współczynnika np.0,8 co oznacza, że 0,2 istotności ogólnej biegły
zarezerwował na mogące nie być zidentyfikowane ryzyka, których
biegły nie był w stanie zauważyć.
• istotność cząstkową – ustalana dla jednostki w poszczególnych
saldach bilansu lub grup operacji ustalana na bazie istotności
wykonawczej. Jeśli biegły nie stosuje istotności wykonawczej istotność
cząstkowa liczona jest z poziomu istotności ogólnej.
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Istotność to zarazem najwyższy dopuszczalny błąd, ustalany na poziomie
składników sprawozdania finansowego lub grupy operacji i związanego
z nim ryzyka badania.

RYZYKO BADANIA I POZIOM ISTOTNOŚCI DLA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Badana jednostka:
Badanie za okres:

Maritime-Poland Sp. z o.o., 80-958 Gdańsk, Wały Piastowskie 1
2010

Lp. Wyszczególnienie celu
Sposób obliczenia
Punktacja wg. zał. testu
1 Ryzyko ogólne przed rozpoczęciem
badania merytorycznego
i osądu biegłego:
1 <= 1,5 - niskie
>1,5 <= 2,5 - średnie
>2,5 <= 3,0 - wysokie

2 Obliczanie ryzyka badania
po rozpoznaniu:
- ryzyka nieodłącznego (wewn.)
- ryzyka kontroli wew.
- ryzyka przeoczenia

RB=RNxRKxRP
w/g tabeli *)
+ osąd własny biegłego
rewidenta
Przykładowe oznaczenie:

w tys. zł.

rok
Wynik obliczeń
Ryzyko nieodłączne
Suma testu
/24 pytań/
Średnia arytmetyczna =
Ryzyko kontroli
Suma testu
/19 pytań blokowych/
Średnia arytmetyczna =
RN
RK
RP
RB

Wnioski biegłego
Ocena ryzyka ogólnego:
=

47
ryzyko średnie
1,96

=

=
=
=
=

38
ryzyko średnie
2,00
Ocena ryzyka badania generowana automatycznie
czyli
=
ryzyko średnie
czyli
=
ryzyko średnie
czyli
=
ryzyko średnie
ryzyko średnie
RB =RN*RK*RP
Ryzyko badania wyrażone w %
USTAL ryzyko badania przyjęte
przez biegłego z zakresu
zalecanego (0,01-0,05)

wielkość próbki np.: 30 - ocena dobra

wielkość próbki np.: 20 - ocena przeciętna

0,4
0,2
0,2
0,016
1,60
0,05

wielkość próbki np.: 0 - ocena słaba
WSKAŹNIKI
3 Istotność ogólna
finansowego jako całości (Io)
dla sprawozdania

KRYTERIA ISTOTNOŚCI

Dane ze
sprawozdania

model US GAPP
%
KWOTA

/wskaźniki od - do/
0,0
1)Suma bilansowa
od 0,5% do 1,0%
według modelu
0,0
2)Wynik fin. brutto
od 5,0% do 10,0%
10,00%
US GAAP
0,0
x
3)Aktywa netto
od 2% do 5,0%
MSR
0,0
4)Przychody ogółem
od 0,5% do 1,0%
1,00%
Istotność ogólna=średnia arytmetyczna (bez ujemnych)
Maksymalny dopuszczalny ogólny poziom błędów
Możliwość
G107*I91 zaokr. do 100,00 (lub I107*I91 zaokr. do 100,00)
wstawie nia wsp.
korygujące go wynik istotność
wykonawcza

model MSR
0,0

%
x

Ryzyko przeoczenia

0,63

Sugerowany udział
% wartości
badanej próby

37,50

KWOTA

0,0

0,00
5,00%
0,00
2,00%

0,00

0,00
1,00%

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,8
Możliwość wstawienia
współczynnika korygującego wynik istotność wykonawcza

0,00

Od wersji 13,0 ww. arkusz uzupełniono kluczowe ryzyka, które po ich
ustaleniu są zagnieżdżane do kart roboczych tak jak dotychczas
funkcjonowała informacja o pozycjach nieistotnych. Informacja ta nadal jest
aktywna.
Zaktualizowana wersja przedstawia widok jak niżej. Jeśli BR chce
skorzystać z tej opcji wówczas winien miejsca, w których znajdują się
wpisane cyfry 10 oraz 5 na białych polach (w wersji przykład) wprowadzić
własne wielkości, obserwując adekwatność wyliczeń w stosunku do
oczekiwań biegłego w zakresie wskazania obszarów sprawozdania
finansowego ryzyka średniego i wysokiego. Tą adekwatność obserwujemy
w arkuszu o nazwie „Ocena istotności” gdzie w pozycjach oznaczonych
KLUCZOWE OBSZARY RYZYKA oznaczono automatycznie pozycje
o wysokim ryzyku na czerwono, kolorem pomarańczowym ryzyka średnie,
a niskie i nieistotne kolorem żółtym. Bardziej szczegółowy wybór pozycji
został oznaczony w arkuszu „Wyznaczanie obszarów nieistotnych”
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w Strategii badania. Właśnie z tego arkusza informacje zostały przeniesione
do poszczególnych kart roboczych oznaczając rodzaj ryzyka przy wszystkich
pozycjach analitycznych bilansu oraz RZiS.

Fragment arkusza Ocena istotności RYZYKO BADANIA I POZIOM ISTOTNOŚCI DLA SPRAWOZDNAIA
FINANSOWEGO.

Widok okna pokazującego oznaczenie pozycji odpowiednim ryzyskiem
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Widok części okna wskazującego rozdzial ryzyk na poszczególne obszary wg wskazanego wczesniej
sugerowanego poziomu kluczowego ryzyka dla pozycji bilansu.

Niezależnie od sposobu dokonanego zapisu w kartach roboczych BR sam
podejmuje decyzje które pozycje SF uznaje za ryzyko niskie, średnie
i wysokie, a które pozycje traktować będzie jako nieistotne, dokonują
stosownych opisów w kartach stwierdzeń, ponadto decydować o tym będzie
sposób badania tej pozycji przez BR.
Niekiedy w literaturze wskazuje się, że pomiędzy istotnością,
a dopuszczalnym poziomem błędu ogólnego / cząstkowych istnieje różnica.
Różnica ta wynika z zastosowania skwantyfikowanego współczynnika
powodującego, że dopuszczalne błędy są mniejsze aniżeli istotność – vide
istotność wykonawcza. (Patrz także „Rewizja rocznych sprawozdań
finansowych” Cześć I Z. Fedak SKwP ZG COSZ Warszawa 1996 str. 53-59,
„Badanie rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w krajach
o gospodarce rynkowej”, Z. Fedak SKwP ZG COSZ Warszawa 1992 r str.113117.)
Przez ryzyko badania należy rozumieć ryzyko wyrażenia przez biegłego
rewidenta w wyniku badania, niewłaściwej opinii w przypadku, gdy
sprawozdanie finansowe zawiera istotne nieprawidłowości.
Na rodzaje ryzyka badania sprawozdań finansowych składają się:
• Ryzyko nieodłączne
• Ryzyko kontroli
• Ryzyko przeoczenia
Ryzyko nieodłączne oznacza podatność salda konta lub grup transakcji
danego rodzaju na nieprawidłowości, które mogą być istotne osobno lub
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łącznie z nieprawidłowościami innych sald lub grup transakcji, przy
założeniu, że nie zastosowano odpowiedniej kontroli wewnętrznej.
Ryzyko kontroli oznacza, że system księgowości i kontroli wewnętrznej nie
zapobiega powstawaniu nieprawidłowości lub nie doprowadza do wykrycia
i poprawienia w odpowiednim czasie nieprawidłowości dotyczących sald kont
lub grup transakcji, które mogą być istotne osobno lub łącznie
z nieprawidłowościami innych sald grup transakcji.
Ryzyko przeoczenia oznacza, że zastosowane przez biegłego rewidenta
procedury
badania wiarygodności
nie
doprowadzą
do wykrycia
nieprawidłowości sald kont lub grup transakcji, które mogą być istotne
osobno lub łącznie z nieprawidłowościami innych sald lub grup transakcji.
Dowody badania
MSRF oznaczone nr od 500 do 580 z wykazanymi tytułami na stronie 6 i 7
niniejszej instrukcji stanowią obszerne i dość złożone zagadnienia rewizji
finansowej. Z kolei KSRF Nr 1 w ust. 27 do 32 wskazuje na dowody badania
sprawozdań finansowych i procedury ich zbierania. Zebrane w wyniku
badania dowody badania mają dostarczyć wystarczającej pewności, że są
właściwe merytorycznie (odpowiednie) oraz wystarczające ilościowo
(wystarczające).
W APS wprowadzono możliwość wyboru liczenia istotności ogólnej wg.
dwóch metod:
1. wg. MSR
2. wg. US GAP
odpowiednią metodę wybieramy wg. zasad obowiązujących w danym
podmiocie audytorskim.
Ponadto istotności cząstkowe możemy ustalić wg zasady;
1. tzw. metoda udziału procentowego udziału danej pozycji
w sprawozdaniu do ogólnej wartości (sumy bilansowej, sumy
kosztów, przychodów)
2. według metody pierwiastkowej.
W zależności od dokonanego wyboru wartości istotności ogólnej, wartość ta
automatycznie przenoszona jest do kart roboczych z odpowiednim podziałem
na istotności cząstkowe.
W celu oceny ryzyka nieodłącznego i kontroli (skoroszyt Strategia badania
arkusz Ocena istotności) opracowano zestaw pytań, na podstawie, których
po
wprowadzeniu
odpowiedzi
i
wpisaniu
punktów
od
1 do 3 system wygeneruje odpowiedź, z jakim mamy ryzykiem do czynienia.
Program umożliwia użytkownikom dokonanie zmiany treści czynników
ryzyka (UWAGA!!! pola te nie są chronione przed zmianami – stąd należy
ostrożnie w nich się poruszać, aby nie doszło do niekontrolowanego
usunięcia danych tekstowych). Zauważyć należy, że biegły rewident na
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podstawie bogatego doświadczenia, sceptycyzmu zawodowego i braku
zaufania do funkcjonowania prawidłowego systemu kontroli w jednostce,
powinien wyznaczać ryzyko na poziomie wysokim w szczególności, gdy ma
do czynienia z badaniem jednostki po raz pierwszy. Dopiero
udokumentowanie stwierdzeń, poprawnego funkcjonowania wewnętrznej
kontroli, prawidłowości opracowanej i stosowanej polityki rachunkowości
biegły rewident upoważniony jest do ograniczenia poziomu ryzyka do
średniego lub niskiego. Ryzyka te często będą ponownie weryfikowane przez
biegłego rewidenta, gdy zostaną stwierdzone złe procedury kontroli, brak ich
funkcjonowania, złe funkcjonowanie rachunkowości lub gdy biegły stwierdzi
błędy w pobranych próbach.
Na podstawie sporządzonej tabeli w wierszach od 91 do 93 kolumny <<I>>
w <<Ocenie istotności>> biegły w zależności od wskazanego poziomu ryzyka
winien przypisać odpowiednią wagę zgodnie z zamieszczoną podpowiedzią.
Podpowiedź uaktywnia się po najechaniu na komórkę. W kolumnie <<K>>
wierszu 98 system generuje ryzyko przeoczenia. Im niższe ryzyko
przeoczenia tym wyższy udział sugerowanej wartości % badanej próby.

Biegły może dokonywać stosownych zmian w pewnych granicach udziału
procentowego wartości badanej próby, poprzez zmianę (jak wskazano
powyżej) wyboru wagi ryzyka badania w kol. <<I>> w wierszu 97 zakres od
0,01 do 0,05 czyli od 1 do 5 procent.
Im wyższe ryzyko badania tym procentowy udział wartości badanej próby
jest niższy. Ustalając istotność ogólną biegły dokonuje zgodnie z zasadami
przyjętymi w danym podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych, wielkość procentową w oznaczonym zakresie (zgodnie z danymi
prezentowanymi w literaturze przedmiotu). System odrzuca wielkości
ujemne (wynik finansowy). Istotność ogólna w APS ustalana jest, jako
średnia arytmetyczna wskazanych kryteriów istotności, a mianowicie sumy
bilansowej, wyniku finansowego brutto oraz przychodów ogółem. Biegły
może przyjąć współczynnik korygujący tą istotność.
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System umożliwia wybór biegłemu rewidentowi metody ustalenia istotności
wg systemu amerykańskiego lub brytyjskiego kolumna B w zakresie wierszy
105 i 107, lub w wierszu 115 kol E lub G. Ponadto w każdym z tych
wyborów istnieje konieczność wyboru podziału istotności cząstkowych wg
procentowego udziału lub wg metody pierwiastkowej.
W <<Ocenie istotności>> pozostawiono biegłemu swobodę, co do innej
metodologii obliczeń. W sytuacji, gdy biegły określi w innej wysokości
wartość istotności, program sam dalej ustali istotności cząstkowe, jednak
bez dalszej możliwości wyboru innej metody obliczeń. W programie przyjęto
obliczenia istotności cząstkowej wykorzystując udział procentowy danego
obszaru w wielkości zbiorczej *istotność ogólna. Program także dokonuje
obliczeń
istotności
cząstkowych
wg
tzw.
szkoły
brytyjskiej
z wykorzystywaniem pierwiastka. Obliczenia istotności wg dwóch metod
przedstawia arkusz <<Ocena istotności>>.
Istotność cząstkowa ustalana jest wg. zasady: istotność ogólna * procent
struktury danego obszaru w wartości ogółem. Uwaga – poz. 119 do 154
w kol. <<D>> są zaokrąglane, stąd przy wyliczeniu niekiedy wartość jest
nieznacznie inna z uwagi na wykazanie w kol. <<D>> zaokrąglenia do
1 miejsca po przecinku.
W kolumnach <<I>> oraz <<J>> wiersze od 119 do 154 program sugeruje
ilość sald do zbadania oraz sugerowaną wartość badanej próby.
Sposób obliczenia wskazano w wierszu 115 w kolumnie I (istotność
cząstkowa* sugerowany udział procentu wartości badanej próby).
Wielkości te należy traktować, jako sugestię. Naszym zdaniem wpierw należy
wykorzystać dane dotyczące wartości badanej próby, a jeśli zbiór nie będzie
miał wartości równych lub większych istotności cząstkowych w danym
obszarze badania, wówczas należy korzystać z informacji dotyczącej ilości
badanych sald. Wielkości te przenoszone są do poszczególnych kart
roboczych. Dalsze omówienie i sposób postępowania wskazano przy kartach
roboczych.
Po potwierdzeniu zgodności powiązań można wydrukować arkusze
o nazwach <<Ocena istotności>> oraz <<Plan badania>>, po uprzednim
uzupełnieniu odpowiednich pól oraz po ewentualnych modyfikacjach
określonych pól przez biegłego rewidenta. Zdaniem autora każda kolejna
zmiana poziomu istotności winna być elementem dokumentacji rewizyjnej z
badania (wydruk) gdzie wskazać należałoby przyczyny wprowadzonych
zmian.
Należy zauważyć, że wielkości oraz informacje z arkuszy <<Ocena
istotności>> oraz <<Plan badania>> wykorzystywane są automatycznie dalej
w kartach roboczych bez jakiegokolwiek udziału biegłego.
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C.II.4.2. Ocena ryzyka, wyznaczanie wartości prób (dla obszarów badania)
W sytuacji, gdy biegły uważa, że w danym badaniu nie należy posługiwać się
jednym poziomem ryzyka, program umożliwia zróżnicowanie ryzyka wg.
ściśle ustalonych obszarów badania – 10 grup (pkt. 17 oraz 33 i 34 KSRF Nr
1).
W tym celu biegły dla poszczególnego obszaru ustala oddzielnie ryzyko
nieodłączne oraz ryzyko kontroli po przeprowadzonym badaniu
wiarygodności i zgodności poszczególnych obszarów dla wszystkich lub
danego wybranego obszaru – w zależności od potrzeb w danym badaniu.
Badanie wiarygodności w szczególności polega na stwierdzeniu;
• Istnienia na dzień bilansowy wykazanych w sprawozdaniu
finansowym aktywów i pasywów, w tym także zobowiązań z tytułów
publicznoprawnych,
• Sprawowania kontroli aktywów, względnie obowiązku zaspokojenia
zobowiązań wykazanych na dzień bilansowy,
• Wystąpienia w badanym okresie operacji gospodarczych wykazanych
w sprawozdaniu finansowym,
• Kompletności ujęcia aktywów i pasywów, operacji gospodarczych oraz
innych ujawnionych informacji dotyczących okresu objętego
sprawozdaniem finansowym,
• Prawidłowości wyceny aktywów i pasywów,
• Ujęcia operacji gospodarczych w prawidłowej kwocie i poprawnego
przypisania wynikających z nich przychodów, zysków nadzwyczajnych
oraz kosztów i strat nadzwyczajnych do okresu, którego dotyczą,
• Prezentacji we właściwych częściach sprawozdania finansowego
poszczególnych sald aktywów i pasywów, przychodów i zysków
nadzwyczajnych oraz kosztów i strat nadzwyczajnych.
Powyższe stwierdzenia przy badaniu małych i średnich jednostek mogą
być łączone i tak to funkcjonuje w APS. Połączone stwierdzenia
przedstawiono poniżej.
K
STWIERDZENIA POŁĄCZONE
DOTYCZĄCE
prezentacji i ujawnień przy badaniu
mniejszych jedsnotek.

I
D
W

Sprawozdanie finansowe zawiera wszystko, co znalazło zarejestrować lub ujawnić. Nie występują niezarejestrowane ani nieujawnione aktywa, zobowiązania, transakcje czy
zdarzenia; nie ma żadnych brakujących czy niekompletnych informacji dodatkowych
Wszystko, co zostało zarejestrowane lub ujawnione w sprawozdaniu finansowym istnieje pod odpowiednią datą i powinno być ujęte. Aktywa, zobowiązania,
zarejestrowane transakcje i informacje dodatkowe istnieją, wystąpiły i dotyczą jednostki.
Wszystkie zobowiązania, przychody, pozycje kosztów, prawa do aktywów (posiadanych lub kontrolowanych) i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym stanowią
własność bądź zobowiązania jednostki i zostały ujęte we właściwym okresie. Obejmuje to także właściwa klasyfikację kwot w sprawozdaniu finansowym.
Aktywa, zobowiązania i udziały w kapitale zostały zarejestrowane w sprawozdaniu finansowym we właściwych kwotach (wartościach). Wszelkie aktualizacje wyceny lub
stosowane zasady rachunkowości zostały odpowiednio zarejestrowane.

Biegły wybiera z ww. stwierdzeń dla każdego obszaru odpowiednie. Nie
ma konieczności wyboru wszystkich, ale odpowiednich do pozycji
bilansu, RZiS i innych sprawozdań oraz odpowiednich do informacji
dodatkowych.
Badanie wiarygodności może być przeprowadzone wg. metody
bezpośredniej polegającej na badaniu określonych pozycji sprawozdania
finansowego celem ustalenia, czy spełniają one wymienione wyżej warunki.
Badanie wiarygodności można dokonywać także za pomocą metody
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pośredniej, lecz ta metoda powinna być stosowana raczej w wyjątkowych
sytuacjach i przy niższej istotności ustaleń z uwagi na niższą pewność
uzyskanych potwierdzeń.
Badanie zgodności inaczej badanie kontroli, polega na zbadaniu
działającego w jednostce systemu księgowości i kontroli wewnętrznej
(badanie zgodności) w zakresie, w jakim przedmiotem tej kontroli są dane
zawarte w sprawozdaniu finansowym w celu stwierdzenia;
o Poprawności koncepcji sytemu księgowości i kontroli
wewnętrznej, w tym ich zgodności z przepisami oraz
o Poprawności działania systemu księgowości oraz skuteczności
działania kontroli wewnętrznej przez cały okres objęty badanym
sprawozdaniem finansowym.
W szczególności chodzi o upewnieni się, czy stosowany system w jednostce
zapewnia sprawowanie właściwie funkcjonującej kontroli wewnętrznej,
a także czy zapewnia on kompletne i prawidłowe ujęcie w księgach
rachunkowych zdarzeń i operacji gospodarczych oraz właściwe
udokumentowanie,
sprawdzenie,
przetworzenie,
gromadzenie
i przechowywanie odpowiednio zabezpieczonych danych.
W przypadku wyboru przez biegłego rewidenta badania za pomocą testów
zgodności, program odkrywa na końcu danej karty roboczej test do
przeprowadzenia czy można zaufać systemowi kontroli wewnętrznej
i ograniczyć badanie danego zagadnienia. Jednak takie ograniczenie
powinno nastąpić zgodnie z ogólnymi zasadami i procedurami omówionymi
między innymi w MSRF nr 330 par. A37, oraz MSRF 500, 530 zważając, że
co najmniej raz na 3 lata pomimo pozytywnych badań za pomocą testów
zgodności, należy przeprowadzić badanie za pomocą testów wiarygodności
danego zagadnienia.
W przypadku podjęcia decyzji o korzystaniu z możliwości szacowanie ryzyka
dla wszystkich 10 obszarów lub jedynie dla obszaru wybranego, należy
wpisać sugerowaną ocenę ryzyka nieodłącznego i kontroli (program
sprawdza prawidłowość wpisywanych ocen). W każdym obszarze lub
w obszarze wybranym, biegły ustala ryzyko badania dla danego obszary
indywidualnie. Po wypełnieniu pól przeznaczonych dla danego obszaru
system wskazuje wartość badanego salda dla poszczególnych pozycji
sprawozdania finansowego w danym obszarze badania. Wielkości te są
przenoszone samoczynnie do kart roboczych.
UWAGA!!! Jeśli biegły nie korzysta z arkusza <<Oceny ryzyka_wyz. wartości
prób>>, dla poszczególnych obszarów badania, należy sprawdzić czy
arkusz nie ma zapisanych ocen punktowych ryzyka nieodłącznego
i kontroli w poszczególnych obszarach badania. Jeśli arkusz jest
wypełniony, dane z tego arkusza zbędnie przeniesione zostaną do kart
roboczych i sugerować będą inne wartości istotności cząstkowych
i wielkości sald do zbadania.
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C.II.4.3. Wyznaczanie obszarów nieistotnych,
Wprowadzono możliwość zautomatyzowania ustalenia obszarów nieistotnych
dla przeprowadzanego badania sprawozdania finansowego.
Po wypełnieniu SF danymi w skoroszycie <<Wprowadzenie danych>>, oraz
wyznaczenie istotności wykonawczej w skoroszycie <<Strategia badania>>
APS automatycznie wyznacza pozycje nieistotne dla wszystkich obszarów SF.
Ustalone przez automat pozycje nieistotne oznaczane są w kartach
roboczych przy poszczególnych pozycjach informacją na czerwono.

Czy BR faktycznie przyjmie ustalenia sugerowane przez program zależy
wyłącznie od BR. Pomimo, że APS sugeruje uznanie danej pozycji za
nieistotną to BR zdecyduje, czy przyjmie tą propozycję. Jeśli BR będzie badał
taką pozycję, to będzie podana wielkość pobranej próby, a to oznacza, że BR
uznał za zasadne jej zbadanie.

Dla Aktywów i Pasywów system przyjmuje, że wartość nieistotna to wartość
50 procent istotności ogólnej. Wyznaczanie obszarów nieistotnych określona
została dla:
• Aktywa
• Pasywa
• RZiS (wersja porównawcza)
• lub RZiS (wersja kalkulacyjna)
Automat liczenia wartości nieistotnych ustalony jest w sposób następujący.
Każda z ww. grup sortowana jest od wartości zero do najwyższej. Następnie
tak posortowane pozycje wraz z ich wartościami sumowane są narastająco.
Suma wartości narastającej aż do uzyskania poziomu istotności dla każdego
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ze sprawozdań do wielkości nie przekraczającej poziomu istotności dla
danego sprawozdania wszystkie pozycje tego sprawozdania do wartości
nieprzekraczającej poziomu istotności są nieistotne i automatycznie
zaznaczane są w kartach roboczych. Dotychczasowy żmudny proces
ręcznego
zaznaczania
pozycji
nieistotnych
został
całkowicie
zautomatyzowany.
C.II.4.4. Wyznaczanie obszarów ryzyka niskiego, średniego i wysokiego
wg wartości
Od wersji 13 program automatyzuje tą wartość i generalnie przyjmuje, że
wszystkie pozycje do wartości w tym przypadku 312.077,80 zł są pozycjami
nieistotnymi. Ustalony procent udziału kwoty 312.077,80 zł w stosunku do
pozycji np. bilansu (25.906.455,83 zł) stanowi 1,20 %. Stąd wszystkie inne
pozycje do udziału procentowego w bilansie 1,20 % a nie ustalone
w poprzednim obliczeniu jako nieistotne zakwalifikowane zostają od pozycji
o ryzyku niskiem. oznaczony niezależnie od wcześniejszego obliczenia
przyjmuje że wszystkie pozostałe pozycje

Jak wskazano wcześniej ustalane jest ryzyko badania ze względu na wartość
poszczególnych pozycji sprawozdania. Informacja o takim ryzyku na karcie
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roboczej wygląda w sposób następujący. Ta informacje jest jedynie sugestią
dla BR.
W wersji od nr 13 jak już wcześniej wskazywano dodatkowo pozostałe
pozycje są oznaczane ryzykiem niskim, średnim i wysokim w zależności od
wartości, jaką pozycja posiada w stosunku do pozycji sprawozdania
finansowego.

C.II.4.4. Plan i program badania
Plan badania spełnia także zadania przypisane „programowi badania”
i kompleksowo w jednym arkuszu określa także czynności badania,
wskazuje na procentowy poziom istotności, obejmuje wartość ujętą w
sprawozdaniu przedłożonemu do badania, określa ryzyko badania, nazwisko
biegłego oraz aplikanta/asystenta wyznaczonego do badania danego
zagadnienia, określa czas (w godzinach) wyznaczony do badania.
W arkuszu <<Plan badania>> możliwe jest dokonywanie zmian treści opisu
w pewnych granicach tych obszarów, które są podświetlone na biało (tj.:
osoby współpracującej z ramienia jednostki, planu i programu badania,
oceny ryzyka). Inne informacje program przenosi z wcześniej zapisanych
w systemie. Praktycznie plan badania wypełniony jest już w momencie
zanim biegły dotrze do tego arkusza pod warunkiem, że wcześniejsze
arkusze zostały wypełnione.
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Wycinek planu badania

Audytor dodatkowo może określić w oddzielnej instrukcji szczegółowy
program badania z oznaczeniem przez badającego, jakie elementy
szczegółowego programu będą miały zastosowanie podczas danego badania.
Taki szczegółowy program może być załączony do niniejszego arkusza.
Przykładowy harmonogram badania został ujęty w skoroszycie <<APS
Umowy oświadczenia i inne druki>>. Harmonogram ten można dostosować
do własnych potrzeb.
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Wycinek spisu treści harmonogramu.

Plan i program badania posiada zestawienie zbiorcze czasu badania
i wskazuje na harmonogram pracy od daty wskazanej w <<Podział
obszarów_czasu badania>> komórka <<K 102 >>, do czasu zakończenia
badania i rozkłada czas badania wskazany w komórkach od <<K93 do K100
<<Podział obszarów_czasu badania>>.
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W przypadku wystąpienia przerwy w czasie badania dłuższej aniżeli 1 dzień
należy skorzystać z możliwości korekty czasu badania opisanej
w komentarzu <<Plan badania>> komórka K 322.
W sytuacji, gdy brak jest prawidłowych dat należy przeprowadzić instalację
opisaną w komórce <<J 322>>, operacja ta związana jest z indywidualnymi
ustawieniami systemowymi w Excelu u danego użytkownika.

C.II.4.5. Tablice liczb losowych - pobieranie prób
(Generator liczb losowych)
APS zawiera tzw. generator liczb losowych. Wybierając przedział cyfr
uporządkowany chronologicznie od minimum do maksimum, oraz
wskazując ilość dowodów, którą chcemy poddać badaniu otrzymujemy
wytypowane przez generator liczb losowych dowody do badania. Każde
następne „kliknięcie” na <<Generuj>> wskazuje na nowo wytypowane
dowody do badania.
Wskazane numery dowodów przez system, zaznaczamy i przenosimy je do
innego pustego arkusza. Wklejamy w ten sposób numery dowodów
wytypowanych do badania tak, aby mieć dowód wylosowania ich przez
system.
Każde włączenie
przycisku
<<Generuj>>
powoduje
automatyczne
wygenerowanie nowej tablicy cyfr. Daną tablicę możemy wydrukować oraz
zaznaczyć na niej obszar pozycji sprawozdania poddanego badaniu przy
pomocy generatora liczb losowych.
Zasady posługiwania się powyższymi tablicami omówione zostały
w następujących opracowaniach:
• Główny Urząd Statystyczny Tablice Liczb losowych – opracowane przez
dr E. Vielrose.
• Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ZG COSZ Gerard Albrieux
i Albert Poupa „Badanie Wyrywkowe – pobieranie prób – poziom
istotności” Warszawa 1997 str. 35 – 40.
• SKwP ZG COSZ BKRDBR Zdzisław Fedak „Badanie rocznych
sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w krajach o gospodarce
rynkowej”, Warszawa 1992 r. str. 80 -112.
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C.III. Karty robocze
Na karty robocze skoroszytu <<APS – Dokumentacja rewizji finansowej,
usług atestacyjnych i pokrewnych>> składają się następujące nazwy
i skróty:
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Karty robocze tak jak i inne zakładki u dołu ekranu wybierane mogą być
dwoma metodami:
• W drodze przesuwania zakładek poprzez klikanie na ekranie
monitora w lewym dolnym rogu, lewym przyciskiem myszy wg
dwóch metod:
Pojedyncze kliknięcie - powoduje przesunięcie arkusza o 1 arkusz
w lewo lub prawo zgodnie z oznaczeniem trójkątnej strzałki
(strzałka nr 1 na wycinku ekranu poniżej).
o Poprzez trzymanie po kliknięciu strzałki lewego przycisku
myszy, co powoduje, że pojedyncze arkusze przesuwać
będą się kolejno w lewo lub prawo zgodnie z wyborem
kierunku trójkątnej strzałki o dowolną ilość arkuszy. Po
zwolnieniu przycisku następuje zaniechanie przesuwania
arkuszy.
Istniej możliwość natychmiastowego przejścia na początek lub na
koniec arkuszy poprzez wybór stosownego kierunku strzałki
skrajnej lewej lub skrajnej prawej (strzałka nr 2 i nr 3 na wycinku
ekranu poniżej).

1

3

2
•

W drodze przechodzenia z danej zakładki do spisu treści (góra
ekranu) danego arkusza i wybór w spisie treści arkusza, do
którego chcemy przejść.
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Spis treści
Nr pozycji: AKTYWA
Grupa
A
bilansu
IV.

UWAGA - Pusta!!!

KARTA ROBOCZA BADANIA

Kompletność karty:

sprawozdania finansowego jednostki pod nazwą:

TAK

NIE

UWAGA - Pusta!!!

Prino - Plast Spółka z o.o. JV Produkcja Artykułów Higienicznych, 82-200 Malbork, Wojska Polskiego 48
Audytor: ARCHES Spółka Biegłych Rewidentów Jankowiak i Partnerzy Spółka Partnerska, 80-299 Gdańsk, ul. Hermesa 54/4
dd-mm-rrrr
05-05-2010
Planowana data sporządzenia karty roboczej
Faktyczna data sporządzenia karty roboczej
UWAGA - Pusta!!!
1.

Okres badania:

2.
3.

Nazwisko biegłego badającego dany obszar:
Nazwa tematu:

4.

2010

Inwestycje długoterminowe

MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE
KSR 4
MSR/MSSF 12, 27, 32, 39, 36, 40
MSRF 500, 501, 505, 510, 620, 580

rok
Henryk Jankowiak
przed badaniem
0,00

Saldo
po badaniu

różnica
0,00

badano
0,00

Wpisz wartość
zbadaną
0,00

Stwierdzone
błędy
0,00

Górna część okna karty roboczej

Każda karta robocza identyfikująca pozycje sprawozdania finansowego bądź
istotny obszar badania sprawozdania finansowego oznaczona jest nazwą
pozycji sprawozdania, nazwą jednostki badanej, identyfikacja audytora,
planowaną datą sporządzenia karty roboczej (dyscyplinując badanie),
nazwiskiem audytora, aplikanta zgodnie z wcześniej przyjętym podziałem
zadań. System przenosi wielkości ze sprawozdania finansowego przed
badaniem, a po naniesieniu wielkości korekt wskazuje na wielkości po
badaniu obliczając różnicę salda w wyniku przeprowadzonego badania
sprawozdania finansowego.
W polach takich jak WNiP (wartości niematerialne i prawne) oraz A.T.
(aktywa trwałe) dodatkowo w stosunku do pozostałych arkuszy
wprowadzono do systemu możliwość wpisywania wartości umorzeń oraz
wartości brutto. W przypadku, gdy te wartości wprowadzone zostaną
poprawnie wówczas w podsumowaniach pojawia się komunikaty <<OK.!!!>>,
co oznacza, że suma wartości brutto oraz umorzeń zgodna jest z wartościami
ujętymi w sprawozdaniu finansowym. O ile system wskaże komunikat
<<Szukaj błędu!!!>> należy sprawdzić wprowadzone wielkości oraz
posumowania w grupach oraz łącznie i wyeliminować błędy.
APS posiada dwa podobne arkusze jednak o różnych nazwach. Pierwszy
arkusz to <<Zest. Zm.A.T przed Bad.>> i drugi arkusz <<Zest.zm.A.T. po
badaniu.>>. Z poziomu tych arkuszy wypełniane są karty robocze <<A.T.>>
Aby dokonać zmian w arkuszu po badaniu w karcie roboczej <<A.T.>>,
należy w tym celu wykorzystać arkusz <<Zest.zm.A.T. po badaniu.>>
i poprzez stosowne przyciski uruchomić możliwość dokonania zmian
w kartach roboczych <<A.T.>> po badaniu. Dane obu arkuszy są
wykorzystywane do wypełnienia kart roboczych, jako dane przed badaniem
i dane po badaniu.
Oczywiście, jeśli użytkownik nie życzy sobie wprowadzania danych umorzeń
oraz wartości brutto wówczas winien zignorować komunikat <<Szukaj
błędów!!!>>.
W programie zasugerowano w niektórych arkuszach w <<opis wykonanych
czynności>> oraz <<rodzaje badanych dowodów>>, <<szczegóły dotyczące
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wykrytych błędów i związanych z tym wyjaśnień>> możliwości zastosowania
przy opisach kolorowych czcionek. Nie oznacza to, że użytkownik nie może
dokonać stosownych zmian, wręcz przeciwnie pola te należy opisywać wg
przyjętych przez firmę audytorską metodologii.
Zauważyć należy, że dla oznaczenia stałych elementów tych opisów stosować
można kolory, co może pomagać przy modyfikacjach w następnych
badaniach (stałe niezmieniane opisy np. kolor niebieski, a kolor zielony np.
do zmiennych opisów).
Umożliwiono podział obszarów badania na poszczególnych członków zespołu
badającego dla obszarów:
- Koszty działalności operacyjnej
- Rozrachunki podatkowe
Przewidziano dla ww. obszarów maksymalnie po 6 osób do badania.
Wyboru osób – nazwisk - dokonujemy w skoroszycie <<Strategia badania
sprawozdań finansowych>> w arkuszu <<Podział obszarów_czasu badania>>

1

2

Widok podziału obszarów badania przed rozwinięciem.
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Widok podziału obszarów badania po rozwinięciu szczegółowym

Poniżej przedstawiono widok jednego z arkuszy Rozrachunki podatkowe.
Należy zwrócić uwagę, aby w wierszach dotyczących kolumn M, N, O, P,
w których pojawił się zapis <<Obszar niebadany>> nie dokonywać zapisów
żadnych wielkości cyfrowych, gdyż system będzie przeliczał ww. wartości
i zsumuje je w karcie zbiorczej grupującej kartoteki analityczne (K.D.O. oraz
Rozrachunki podatkowe). Obszar niebadany został wytypowany dla innych
osób w strategii badania stąd zapis, aby w tych polach nie dokonywać
żadnych ustaleń. Jeśli dany wiersz ma być dla danej osoby aktywny,
wówczas w skoroszycie <<Strategia badania>>, arkusz <<Podział obszarówczasu badania>>, należy dokonać stosownych zmian osoby wyznaczonej do
badania, która jest następnie widoczna w wierszu 16F arkuszy
<<Rozrachunki podatkowe>> (z oznaczeniem nr karty), a dla kosztów
działalności operacyjnej w wierszu 14 F <<KDO>> z oznaczeniem nr karty).
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Widok okna Excel 2007 – Nazwisko osoby badającej dane zagadnienie dotyczy wyłącznie
tych obszarów, w których brak jest zapisu OBSZAR NIEBADANY.

Ostrzeżenie!!!. Przy czyszczeniu kart roboczych pola tekstowe nie są
czyszczone, co wymaga uważnego przeanalizowania treści, dokonując
całkowitego wyczyszczenia pól ręcznie lub przeprowadzić stosowne
modyfikacje zapisów. Niektóre zapisy takie jak w zapasach w pozycji 15 przy
wyborze <<Własne kryteria oceny>> mogą stanowić wzorzec do odniesienia
sposobu dokonywanych opisów, co znacznie przyspieszy i ułatwi następne
badania, jeśli skorzystamy z wzorca tego badania. Uwaga ta dotyczy
wszystkich edytowanych pól w kartach roboczych.
15.

Rodzaje badanych dowodów:

Własne kryteria oceny

Kryteria oceny - program

Jednostka dokonała podziału kosztów wydziałowych każdego miejsca powstawania, kosztów stałych i zmiennych, czy zastosowała klucze rozliczeniowe do ustalenia wielkości produkcji właściwej w zależności od
przeciętnej zdolności produkcyjne./Jednostka nie prowadzi wydzielenia kosztów stałych na stałe i zmienne.
Zbudowano preliminarz stałych kosztów pośrednich dla wszystkich ośrodków odpowiedzialności./ Brak jest preliminarza dla środków odpowiedzialności.
Ustalono stabilizowane stawki narzutu tych kosztów (budżet. koszty stałe na m-c/rozmiar produkcji odpowiadającej normalnemu miesięcznemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych). / Brak jest stabilizowanych
stawek narzutu na te koszty.
Jednostka rozlicza oddzielnie pośrednie koszty stałe produkcji wskaźnikiem stabilizowanym oraz pośrednie koszty zmienne produkcji wskaźnikiem rzeczywistym.
Jednostka dokonała odpisu w ciężar KWS nadwyżki części stałych, pośrednich kosztów produkcji ponad poziom odpowiadający normalnemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. /Brak ustalenia normalnej
miesięcznej zdolności produkcyjnej. Brak zatem przeniesienia ewentualnej nadwyżki części kosztów stałych ponad poziom odpowiadający normalnemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnej

Należy także wyraźnie zaznaczyć, że miejsce opisów tekstowych przez system
jest ograniczony i należy sprawdzać, czy zapisy w edytowanych polach nie są
ukrywane. Można dokonać zapisu dłuższego niż widok samego tekstu w polu
jednak nie można wówczas tekstu ukrytego wydrukować. Jeśli brak
miejsca do opisu, możemy dokonywać dalszych uzupełnień opisów
w dokumencie Stwierdzenia lub w Dokument dodanych do kart od wersji
APS nr 8 lub też:
• Dołączyć opis ręczny lub inny maszynowy do pola danego
arkusza bądź;
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•

Podjąć decyzje o prowadzonym zapisie nadal w polu
edytowanym mając na uwadze, że zapis nie zginie, jeśli nawet
będzie on znacznie dłuższy, lecz wydruk będzie ograniczony.
W wersji archiwalnej w postaci nośnika elektronicznego zapis
ten będzie można w pełni odtworzyć i odczytać;
.

Odpisy aktualizacyjne od należności starszych niż październik badanego okresu, oraz tych których dłużnicy nie uregulowali wcześniej, a aktualne także nie są regulowane. Sprawdzenie faktur sprzedaży,
prawidłowość wyceny wg. kursu stosowanego przez bank/kurs średni NBP (w zależności który jest niższy).

16.

Szczegóły dotyczące wykrytych błędów i związanych z tym wyjaśnień:
Zestawienie korekt
Stwierdzenia

Dokumenty

Wnioski z badania i oceny inwentaryzacji
Wnioski z badania i oceny kontroli wewnętrznej
Wnioski z badania i oceny systemu rachunkowości

W dokumencie Stwierdzenia biegły może wkleić załączony plik do programu
do każdego nowo otwartego stwierdzenia w kartach roboczych.
Karta Stwierdzenia wygląd wówczas następująco:
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…
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Oznaczone symbole ryzyka w lewym górnym rogu karty wstawione
automatycznie z planu badania podlegają w części środkowej opisowi tylko
w zakresie, w jakim wstawiono do planu badania odpowiedniego rodzaju
stwierdzenia. W tym przypadku opisowi podlegać będą tylko stwierdzenia
dotyczące: W, K, I czyli wyceny, kompletności oraz istnienia. W dokumencie
Stwierdzenia, biegły może opisywać wszelkie inne informacje dotyczące karty
roboczej. Należy zwrócić uwagę, że stwierdzenia dla małych i średnich
jednostek podlegających badaniu są uproszczone. To uproszczenie oznacza,
że np. wycena to także przyporządkowanie, natomiast dokładność to także
badanie współmierności i klasyfikacja, - szerzej MSFR 315.
.
Następny dokument w kartach roboczych podobnie działający jak
Stwierdzenia jest Dokumenty. W pliku tym można zapisywać np. skany
dokumentów, zdjęcia wiążące się z konkretna kartą roboczą. Ilość stron
zarówno Stwierdzeń jak i Dokumentów nie są ograniczone, a ich
wydrukowanie może odbywać się w dowolnym okresie.
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Nazwa każdej karty zarówno stwierdzeń jak i dokumentów w prawym rogu
są oznaczone nazwą karty roboczej, co umożliwia łączenie po jej
wydrukowaniu z właściwą kartą roboczą.
Nie należy tworzyć kart stwierdzeń jak i dokumentów, gdy biegły nie ma
zamiaru korzystać z nich, gdyż istotnie zwiększa to rozmiary całego
programu.
Przy otwieraniu APS na podstawie innych badań w okresach następnych,
karty stwierdzeń i dokumentów nie są przenoszone. Każdorazowo karty te
będą tworzone na nowo, gdy tworzona będzie nowa jednostka do badania.
Większość kart roboczych (niektóre nie wymagają tego) umożliwia
dokonywanie wyborów przy badaniu danego zagadnienia procedur badania:
•
•

8.

Testów zgodności, co polega na przeglądzie dokumentów dotyczących
transakcji i pozostałych zdarzeń w celu zebrania dowodów badania
potwierdzających prawidłowe działanie środków kontroli wewnętrznej,
Testów wiarygodności polegające na sprawdzeniu poprawności
funkcjonowania systemu rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej.

Określenie procedur badania:
UWAGA - Pusta!!!

testy zgodności (sprawdzanie pośrednie)

testy wiarygodności (sprawdzanie bezpośrednie)

UWAGA - Pusta!!!

Zestawienie błędów w ocenie istotności.
Szerzej badanie wiarygodności oraz zgodności zostało omówione w pkt.
2. <<Ocena ryzyka>>, wyznaczanie wartości prób (dla obszarów badania)
– str. 15 Instrukcji.
Metody badania:
Metoda pełna inaczej kompletna, wykorzystywana jest najczęściej przy
badaniu RMK, aktyw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, rezerw
z tytułu odroczonego podatku dochodowego zmian w kapitałach jednostki,
a także tych wszystkich pozycji sprawozdania finansowego, gdzie istnieje
taka możliwość z uwagi na niewielkie zbiory dokumentów, czy też
ostatecznie w stosunku do tych obszarów, które wykazują duże ryzyko
kontroli lub wcześniej ujawniono istotne nieprawidłowości w danych
obszarach badania.
9a.

Metoda badania:
UWAGA - Pusta!!!

9b. Jeśli metoda
wyrywkowa
wyrywkowa
podaj sposób
przegląd analityczny
UWAGA - Pusta!!!
doboru próby
pełna

Metoda wyrywkowa to metoda polegająca na badaniu niepełnym,
wyczerpująca z reguły sugerowaną wartość wskazanej próby do badania, lub
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obejmująca ilość sald do zbadania sugerowaną przez przyjętą metodologię
badania danego audytora.
Przegląd analityczny polegający na badaniu wybranych pozycji
sprawozdania finansowego metodami analizy drogą trendów, wskaźników
oraz szacunków opartych o wielkości rzeczywiste. Typowymi przykładami
takich rozwiązań mogą być prowadzone szacunki obliczenia składek ZUS
obciążających koszty jednostki po odpowiednim zgrupowaniu składników
wynagrodzeń podlegających oskładkowaniu wg odpowiednich wskaźników
procentowych. Innymi przykładami mogą być: obliczenie naliczonych
odsetek od kredytów po ustaleniu średniomiesięcznego zadłużenia
kredytowego przy zastosowaniu odpowiednich stóp procentowych, obliczanie
amortyzacji dla poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, itp.
Szerzej „Rewizja rocznych sprawozdań finansowych” Z. Fedak SKwP ZG
COSZ Warszawa 1996 r. str. 77 do 88.
Dobór próby, wśród których wyróżniamy dobór:
Celowy przeprowadzany jest na zasadzie doboru danych z góry określonych
zasad np.: wszystkie salda/obroty ujemne, wyższe od kwoty określonej,
wszystkie transakcje na przełomie okresów sprawozdawczych/roku,
transakcje nietypowe itp.
Przypadkowy przeprowadzany bez zachowania metod statystycznych,
Losowy przeprowadzany jest metodami statystycznymi z zachowaniem
rachunku prawdopodobieństwa, co oznacza, że każde saldo w danym zbiorze
ma szansę wejścia do próby w wyniku prowadzonego losowania.

10.

Dobór próby:
UWAGA - Pusta!!!

celowy

losowy

przypadkowy

Technika badania to:
Sprawdzenie z natury przez biegłego rewidenta np. środków trwałych,
gotówki, zapasów. Techniki tej nie da się zastosować do badania takich
aktywów jak czynne rozliczenia międzyokresowe, udziały, należności
aktywów niematerialnych, pasywów jak i operacji wynikowych. Podczas
wykorzystywania tej techniki należy sprawdzić, stan, jakość, istnienie
danego składnika majątku. Jest to najbardziej wiarygodna forma kontroli.
Bezpośredni ogląd dokumentacji oraz zapisów księgowych badanej
jednostki wraz ze sprawdzeniem poprawności zapisów oraz powiązań ksiąg
z dokumentacją.
Obserwacje i zapytania polegają na przeglądzie przez biegłego rewidenta
procesów lub procedur wykonywanych przez personel badanej jednostki.
Przedmiotem obserwacji w szczególności są takie działania, które nie
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pozostawiają po sobie śladu w ewidencji, ale w wyniku takich obserwacji
biegły powinien odpowiednio takie czynności udokumentować.
Zapytania polegają na uzyskaniu odpowiedzi ustnych lub pisemnych na
zadane pytania przez biegłego rewidenta. Stawiając pytania ważne jest, aby:
-Pytania formułowane były jasno i precyzyjnie i otwarcie wcześniej
oceniając wiedzę, niezależność i kwalifikacje rozmówcy,
-Słuchać aktywnie, zachęcając do odpowiedzi,
-Uzyskane odpowiedzi oceniać z zawodowym sceptycyzmem i zadawać
dodatkowe
pytania
uzyskując
potwierdzenie
poprzednio
zrelacjonowanych faktów, a odpowiedzi konfrontować i weryfikować.
-Podsumować krótko wypowiedź rozmówcy w celu uzyskania
potwierdzenia udzielonych wyjaśnień.
-Z ważniejszych rozmów z przedstawicielami jednostki, także rozmów
telefonicznych sporządzać krótkie notatki wskazując datę miejsce
nazwiska i stanowiska rozmówców, przedmiot rozmów, podsumowanie
danego zagadnienia będącego przedmiotem rozmowy. W sprawach
spornych należy przedstawić także argumenty strony, wnioski płynące
z rozmowy, odpowiedzialność i terminy dalszych działań.
Potwierdzenie jest częstą metodą potwierdzenia informacji zawartych
w księgach badanej jednostki przez bieg lego rewidenta. Metodę tą
wykorzystuje się przy potwierdzeniach stanu należności lub innych aktywów
jednostki (udziały stany środków pieniężnych na rachunkach bankowych),
poprzez skierowanie do badanej jednostki prośby o zwrócenie się do
dłużników o potwierdzenie w drodze pisemnej wysokości sald należności.
Potwierdzenie należności następuje tutaj poprzez wystąpienie do
kontrahentów o nadesłanie informacji o stanie konta badanej jednostki na
określony dzień – bez podawania przez występującego danych liczbowych,
aby nie sugerować ich wielkości. np. w przypadku zobowiązań, należności
itp. W praktyce stosuje się także zapytania o potwierdzenie konkretnego
salda, ale metoda taka winna być zdaniem autora stosowana w wyjątkowych
przypadkach.
Obliczenia np.: rezerw, rozliczeń międzyokresowych, odroczonego podatku
dochodowego itp., sprawdzając poprawność przyjętych stawek dyskonta,
oprocentowania, wskaźników prawdopodobieństwa wypłat itp.
Analizy zarówno wstępnej jak i końcowej, które dają pogląd o sytuacji
finansowej, majątkowej, rentowności, wielkości zmian w stosunku do okresu
poprzedniego. Ponadto analiza zwana też niekiedy przeglądem analitycznym
umożliwia badanie wybranych pozycji sprawozdania finansowego drogą
porównania trendów, wskaźników oraz szacunków opartych o wielkości
rzeczowe.
11.

Technika badania:
UWAGA - Pusta!!!

ogląd i sprawdzenie dokumentacji oraz zapisów księgowych

ustne i pisemne zapytania

sprawdzenie z natury i ogląd środków mających postać rzeczową

obserwacja procedur,stanów i procesów

dokonywanie obliczeń

inne:
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Karta robocza zawiera oznaczone symbolami rodzaje ryzyk dla danego
obszaru karty roboczej, które zostało przeniesione z odpowiedniego pola
<<Planu badania>> kolumny R. Użyte skróty oznaczają:

Więcej na ten temat w dziale C.3.4 pkt. 2. Ocena ryzyka, wyznaczanie
wartości prób (dla obszarów badania).
Z uwagi na odpowiedzialność zarówno audytora oraz biegłego rewidenta
z tytułu poprawności badania i doboru prób do badania, zastosowano
dobieranie prób wg 3 stopni rozwarstwienia zbioru podlegającego badaniu
w taki sposób, aby każda wartość salda miała równe szanse znaleźć się
w próbie.
Przyjęte zasady mają jednocześnie wymusić na biegłych/aplikantach
zatrudnionych w większych podmiotach do dokładniejszego doboru prób
celem nie narażania audytora na ryzyko związane z badaniem
i niewłaściwym doborem prób lub braku udokumentowania sposobu ich
pobierania.
Sposób dokonanego rozwarstwienia:
pierwszy stopień rozwarstwienia polegający na badaniu wszystkich sald
o wartości powyżej istotności cząstkowej określonej w karcie roboczej.
drugi stopień rozwarstwienia wyznaczany jest w sposób następujący: od
ogólnego salda danej pozycji sprawozdania finansowego odejmowana jest
wartość salda podlegająca zbadaniu w pierwszym stopniu rozwarstwienia
(ustalona
z sumowania wszystkich sald zbadanych powyżej istotności cząstkowej). Tak
ustalona wartość salda, która nie została zbadana dzielona jest przez ilość
sald pozostałych do zbadania, co daje przeciętną wartość przypadającą
średnio na jedno saldo. Wszystkie salda powyżej przeciętnej wysokości do
salda określonego, jako saldo istotności cząstkowej stanowi przedział
drugiego stopnia rozwarstwienia.
trzeci stopień rozwarstwienia stanowią salda poniżej przeciętnej wartości
sald ustalonych w toku obliczeń drugiego stopnia rozwarstwienia.
Dla sald drugiego stopnia rozwarstwienia sugeruje się poddanie badaniu
2/3 ilości sald pozostałych po badaniu po pierwszym stopniu rozwarstwienia
(powyżej istotności cząstkowej). Natomiast dla trzeciego stopnia
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rozwarstwienia przyjmuje się 1/3 ilości sald z sald pozostałych po zbadaniu
pierwszego stopnia rozwarstwienia.
W/w zasady dotyczą generalnie zasad doboru prób. Należy zauważyć, że jeśli
po badaniu wszystkich sald powyżej istotności cząstkowej nie ujawniono
błędów i nie ma uzasadnionych powodów sądzić, że próba nie jest
prawidłowa, zdaniem autora dalsze czynności nie wymagają badań
z drugiego i trzeciego stopnia rozwarstwienia.
Stwierdzone błędy oraz wielkości badane poszczególnych pozycji danej karty
roboczej odnotowywane winny być w pozycjach <<wpisz wartość zbadaną>>
oraz << stwierdzone błędy>>. System automatycznie dokona ekstrapolacji
błędów na całą zbiorowość danego obszaru objętego badaniem. W sytuacji,
gdy saldo w sprawozdaniu wynosiło „0”, a stwierdziliśmy błędy to
w pozycjach wartość zbadana winien znaleźć się zapis w wielkości równej
stwierdzonym błędom.
System w karcie roboczej dokonuje porównania wartości stwierdzonych
błędów i ich ekstrapolacji z wartością dopuszczalnych błędów dla danego
obszaru całej karty roboczej, wskazując słownie treść komunikatu, czy błędy
mieszczą się w granicach dopuszczonych istotnością cząstkową. Wartość
błędów przenoszona jest do arkusza zbiorczego, który informuje, czy łączne
błędy zbadanych obszarów zmieściły się w granicach wartości istotności
ogólnej.
Ekstrapolacja błędów dokonywana jest na podstawie badania cząstkowego
i stwierdzonych błędów wyłącznie, gdy badanie to przeprowadzono wg
metody losowej (wymogi statystyki). Należy dokonać następującego
zaznaczenia jak na ekranie poniżej.
Ekstrapolowanie
błędów na całą
zbiorowość

W karcie roboczej program przelicza pobraną próbę do badania i informuje
o procentowym udziale tej próby w wartości zbiorczej badanego obszaru
karty roboczej.
Na karcie roboczej należy zaznaczyć po wypełnieniu wszystkich pól,
w górnym prawym roku <<TAK>>. Czynność ta zapobiega przed ciągłym
śledzeniem kompletności poszczególnych kart roboczych. Należy także
uzupełnić karty robocze faktyczną datą sporządzenia tej karty. Czynność tą
można wykonać poprzez użycie skrótu (Ctrl+;) przez co następuje wpisanie
aktualnej daty wypełnienia, można też ją wpisać ręcznie.
Jeśli karta jest aktywna i wykorzystywana będzie w dokumentacji roboczej
w pkt. wnioski wykorzystanie do formułowania opinii ostatecznej należy
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odznaczyć <<TAK>>, jeśli karta posiada wszystkie wartości z danego obszaru
sprawozdania wartości zerowe odznaczamy <<NIE>>.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pkt. wnioski
stanowiące elementy dokumentacji roboczej w obszarze badania danej
karty roboczej i wykorzystywania tych nieprawidłowości do opinii raportu
oznaczamy <<TAK>> w przeciwnym przypadku <<Nie>>.
U dołu każdej karty również poprzez użycie skrótu (Ctrl+;) możemy wpisać
daty, a po wydrukowaniu podpisy aplikanta i biegłego.
Powyższe omówienie karty roboczej ma zastosowanie do większości
występujących kart roboczych. Należy pamiętać, że karta robocza jest
jedynie pewną zbiorówką informacji z badania, a pełna dokumentacja
badania stanowi załączniki do danej karty roboczej. Szczególnie należy
zwrócić uwagę na stosowne udokumentowanie (występują różne metody)
wartości pobranych prób do 1, 2 i ewentualnie 3 stopnia rozwarstwienia
prób oraz wskazania jakie pozycje składają się na te wartości.
Przed ostatecznymi wydrukami kart roboczych należy ponownie sprawdzić
poprawność arkusza <<Kontrola prawidłow. wprowadzeń>> (zielony kolor
zakładki) i w razie potrzeby, w przypadku błędów, dokonać stosownych
zmian.

C.IV. Rezerwy na świadczenia pracownicze
Rezerwy na świadczenia pracownicze w APS składają się następujące nazwy
i skróty:

Rezerwy - odprawy emerytalne
Rezerwy - nagrody jubileuszowe
Rezerwy - niewykorzystane urlopy
Kalkulator odsetek ustawowych i budżetowych

Sposób dokonywania obliczeń w rezerwach podane są w komentarzu
poszczególnych komórek tego arkusza i polegają na wypełnieniu białych pól,
z związku z powyższym nie powinno być większych trudności
z wypełnieniem tych części. Należy zauważyć, że o ile wystąpi zdaniem
biegłego konieczność obliczenia takich rezerw i ujęcia ich w sprawozdaniu,
to należy identycznych obliczeń dokonać na stan roku poprzedniego
a wyniki tych ustaleń ująć w błędach z lat poprzednich – korekty wyniku.
Dokonując stosownych zwiększeń lub zmniejszeń za rok bieżący.
Widoki okien poszczególnych rezerw przedstawiono poniżej.
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Instrukcja do rezerw znajduje się na stronie internetowej www.arches.com.pl

C.V. Odroczony podatek dochodowy
Skoroszyt <<Odroczony podatek dochodowy>> składa się z jednego arkusza:
Spis treści

Strona tytułowa

TYTUŁ

Tworzenie rezerw i aktyw z tyt. odroczonego podatku

Ustalenie Rez. i akty odro. pod.

Tworzenie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest także
proste, gdyż wystarczy uzupełnić białe pola odpowiednimi tytułami oraz
cyframi wartości księgowej oraz podatkowej, a arkusz samoczynnie dokona
przeliczeń. Należy także wpisać stan rezerw na koniec roku, aby system
wskazał nam wartości do zaksięgowania. Przy wypełnianiu arkusza należy
skorzystać z KSR Nr 2 Podatek dochodowy.

C.VI. Analiza finansowa
Na analizę finansową składają się następujące elementy:

Opracowanie: ARCHES Henryk Jankowiak
82-200 Malbork ul. Żeromskiego 36 tel. (055) 272 55 73; lub 272 04 14
mail:henryk.jankowiak@arches.com.pl; serwis@arches.com.pl Tel.692 422 257 www.arches.com.pl
Strona 105 z 130

INSTRUKCJA OBSŁUGI APS Wersja 13,0.

ANALIZA FINANSOWA

Skorosz yt tylko do odcz ytu/wydruku

Spis treści
Strona tytułowa

Wskaźniki z 3 lat
Ocena dla spółek prawa handlowego

TYTUŁ

Końcowa analiza finansowa

Zaznacz arkusze,
które nie będą
drukowane

WYBÓR
JĘZYKA

Wstępna analiza finansowa
Wskaź z 3 lat
Ocena dla Spółek PH

Aktywa z 3 lat

Aktywa 3 lata

Pasywa z 3 lat

Pasywa 3 lata

RZiS 3 lata (wersja porównawcza)

RZiS 3 lata w.porów.

Bilans zmian przepływy finansowe

Bilans zmian CF

Przepływy finansowe

CF

Zmiany w kapitale

Zm. Kapit.

Zestaw wskaźników -wykresy

Wskaźniki

Przyczyny wzrostu/spadku zysku, sprzedaży.

Analiza porównawcza

Analiza modelu Du Pont'a
Analiza modelu majątkowo-kosztowego M.Krajewskiego
Zestaw krajowych modeli oceny zdolności
do kontynuowania działalności gospodarczej
Modele drzew decyzyjnych oraz funkcji logitowych
i dyskryminacyjnych w przewidywaniu upadłości
przedsiębiorstrwa
Zagraniczne modele oceny zdolności do kontynuowania
działalności gospodarczej

520, 570

Analiza modelowa
Kontynuacja dz.(cz.I)

520, 570

Kontynuacja dz.(cz.II)
520, 570
Kontynuacja dz.(cz.III)

Struktura kosztów tabela, wykresy

Struktura kosztów

Ocena relacji dyn. zysku, kapitałów,sprzedaży itp.

Analiza wskaźników nierówności

Ocena spółek kapitał. pod wzgl. Kodeksu Spółek Handl. Ocena Spółek Kapitałowych
Zestaw wykresów z analizy porównawczej

Podpowiedzi w
zakresie zastosowań
MSRF

Wykresy z analizy porów.

Dynamika przychodów a wynik finansowy 2 okr. spraw. Wpływ dyn.przych. na wynik
RZiS (wersja porównawcza) w warunkach inflacji

RZiS w.por. w inflacji

Arkusz czysty 1
Arkusz czysty 2
Arkusz czysty 3
Arkusz czysty 4
Arkusz czysty 5

1
2
3
4
5

UWAGI DOTYCZĄCE PRZYPISANYCH MSR, MSSF I KSR DO POZYCJI
SPRAWOZDAWCZYCH DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI I ZAKŁADY
UBEZPIECZEŃ
UWAGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRZYPISANYCH MSRF DO POZYCJI
SPRAWOZDAWCZYCH DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI I ZAKŁADY
UBEZPIECZEŃ

520, 570
520
520
520
520
520
520

Załącznik Nr 1
- zob. Karty robocze
Załącznik Nr 2
- zob. Karty robocze

Program umożliwia pełną analizę finansową zarówno sprawozdania przed
badaniem jak i sprawozdania po badaniu i to bez względu na moment
zapisania wprowadzonych korekt po badaniu.

C.VI.1.Analiza wstępna
W zależności od potrzeb, analizę finansowa możemy otrzymać z danymi
przed badaniem oraz z danymi uwzględniającymi korekty po badaniu.
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Uzależnione jest to od sposobu wyboru w skoroszycie <<Wprowadzanie
danych>> odpowiedniej opcji jak na ekranie poniżej. Wyboru tego można
dokonać dla wszystkich sprawozdań jednocześnie i z poziomu obojętnie,
którego sprawozdania.

Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy chcemy generować opinie i raport zawsze
należy mieć odznaczone <<po wprowadzeniu korekt>>, gdyż z analizy
finansowej dane będą pobierane zarówno do opinii, raportu jak i tez do kart
roboczych (po korektach).
Zawsze w każdej chwili możemy uzyskać analizę przed badaniem lub po
badaniu.

C.VI.2. Analiza końcowa
Analizę końcową uwzględniającą korekty wprowadzone do sprawozdania
finansowego możemy otrzymać dodatkowo zarówno w języku angielskim
i niemieckim (oczywiście też w języku polskim), którą uzyskujemy poprzez
wybór jak na ekranie (obojętnie na którym arkuszu analizy okna <<Wybór
języka>>
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Widok okna z Excel 2007

W każdym z kolejnych edycji programu następują drobne uzupełnienia oraz
zmiany analizy finansowej.

C.VI.2.1. Wskaźniki branżowe
Od wersji 13 APS rozszerzono możliwość wykorzystywania do analizy
finansowej wskaźników branżowych za 3 lata. Do tego celu rozszerzono
tabelę jak i opcje do zastosowania. Dzięki temu na niektórych wykresach
przedstawiono wskaźniki branżowe nie z ostatniego okresu jak dotychczas
a możliwość porównania ze wskaźnikami z dłuższego okresu. Dla audytorów
rezygnujących z wykorzystani wskaźników wystarczy w arkuszu jak poniżej
wyłączyć kwadrat – Używać wskaźników w analizie. (w domyśle branżowych
i średnich krajowych). Poprzez łącza internetowe można pobrać tabele
wskaźników i wstawić odpowiednie do tabeli w zależności od branży,
w której działa podmiot badany.
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Analiza z wykorzystaniem wskaźników
przedstawia widok jak poniżej.

branżowych

dla

przykładu

C.VI.2.2. Wskaźniki średnie w kraju
Natomiast porównanie wskaźników danej jednostki
średnimi w kraju przedstawiono w części jak poniżej.

ze

wskaźnikami
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Pola podświetlone na czerwono oznaczają, że jednostka uzyskała za gorsze
wskaźniki od średniej krajowej. Należy zwrócić uwagę na fakt, że uzyskanie
wskaźników za rok badany jest możliwe blisko po ponad rocznym okresie od
jego zakończenia. Stąd BR może podjąć decyzję, aby porównywać ze
wskaźnikami za ostatni dostępny okres.

C.VII. Raport z badania
Należy wyraźnie wskazać, że Raport z badania jest jedynie pewnym wzorcem,
który winien być dostosowany do potrzeb danego audytora/biegłego oraz
dostosowany do występujących okoliczności związanych z badaniem.
Przy ocenie ogólnej aktywów jak i pasywów podłączono informacje
(wpisywane z automatu) o kształtowaniu się wskaźników związanych z ich
zwiększeniem, czy też zmniejszeniem. Ułatwiło to oraz przyspieszyło
w istotny sposób sporządzenie raportu. Jednak Raport należy uzupełnić
i poprawić w zakresie opisów słownych oraz danych cyfrowych. Należy także
dokonać sprawdzenia poprawności umiejscowienia danych w Raporcie
i ewentualnie dokonać stosownych zmian. W przypadkach zmian danych
w programie (Excel) po ponownym otwarciu Raportu dane zostaną
zmodyfikowane o wprowadzone korekty. Każde otwarcie Raportu powoduje
wczytanie od początku danych (z Excela), co powoduje, że operacja trochę
potrwa.
Celem ułatwienia sporządzenia raportu oraz opinii, a także listu do zarządu
czy też organu nadzorczego wprowadzono odrębne zestawienia.
16.

Szczegóły dotyczące wykrytych błędów i związanych z tym wyjaśnień:
Zestawienie korekt
Stwierdzenia

Dokumenty

Wnioski z badania i oceny inwentaryzacji
Wnioski z badania i oceny kontroli wewnętrznej
Wnioski z badania i oceny systemu rachunkowości

Wniosków z badania ocena inwentaryzacji oraz kontroli wewnętrznej i oceny
systemu rachunkowości, rozdzielono na odrębne zagadnienia. Oddzielono
zestawienie korekt.
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Zgromadzenie powyższych w jednym miejscu wg kategorii, ułatwi biegłemu
dokonanie oceny tych zagadnień, a także odpowiedniego wystąpienia do
kierownictwa jednostki.
Na podstawie tego dokumentu uzyskujemy informacje zapisane, jako
nieprawidłowości stwierdzone w trakcie badania w poszczególnych
obszarach kart roboczych. Zatem nie potrzeba za każdym razem przeglądać
zawartych informacji w karatach roboczych przy opracowaniu wskazanych
dokumentów, a można je śledzić z wydrukowanych zestawień skoroszytu
kart roboczych.

Zbiorcze zestawienie korekt drukujemy z arkusza wprowadzanie danych.
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Jak przenieść raport do edytora tekstów.
Aby raport lub opinię przenieść poza APS i dowolnie modyfikować można
cały Raport zaznaczyć (ALT+A), a następnie skopiować (ALT+C) i wkleić
(ALT+V) do edytora tekstu i dokonać stosownych zmian, usuwając łącza, co
skutkować będzie, tym że raport od tej chwili nie będzie aktualizowany ani
poprzez Excela ani poprzez inne pliki Worda.
Program zawiera dwa rodzaje raportu tzw. raport długi (ponad 30 stron)
i raport krótki mieszczący się na około 14 stronach. Raport ten zawiera
w stosunku do wersji rozbudowanej skrócone tabele bilansu, RZiS oraz
wskaźniki analizy finansowej. Należy pamiętać, że użytkownik programu
powinien zawsze sprawdzić Raport każdorazowo pod względem poprawności
danych słownych jak i danych cyfrowych celem uchronienia się przed
ewentualnymi błędami. Od wersji APS nr 13 w raportach pozostały 2 wzory
jak poniżej.

C.VII.1.Pozostałe raporty z usług
Z uwagi na ich różnorodność i ilość założone w nowym skoroszycie
i uwidocznione w pliku głównym APS, jako Raporty z pozostałych usług.
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Raporty i sprawozdania z innych usług BR takich jak:
• Przegląd historycznych sprawozdań finansowych
• Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony
przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki
• Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych
informacji finansowych
• Sprawdzanie prognozowanych informacji finansowych
• Raporty atestacyjne na temat kontroli w organizacjach
usługowych
• Usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów
cieplarnianych
• Usługi atestacyjne polegające na wydaniu raportu na temat
kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w
prospekcie
• Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych
• Usługi kompilacji
przedstawiono, jako osobne wzorce dokumentów w postaci plików WORDA
zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami, w których wzorce
ujęto jako przykłady.
Przykładowo rozwinięte okno dotyczące wniosków niezmodyfikowanych oraz
zmodyfikowanych jak i też raportów specjalnego przeznaczenia z przeglądu
historycznych sprawozdań finansowych MSUP 2400 wygląda przedstawiono
poniżej.
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C.VIII. Opinia biegłego rewidenta
Do wyboru z menu jest kilka typów opinii, właściwą z nich do danego
badania należy otworzyć. Informacje o sposobie działania są identyczne jak
w opisie w pkt. C.8. Raport z badania.

Rodzaje opinii do wyboru.
-
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C.IX. Wydruki
Wydruki arkuszy należy sporządzić po wprowadzeniu zmian po badaniu
sprawozdania finansowego i sprawdzeniu, czy nie istnieją niezgodności
w skoroszycie <<APS Wprowadzanie danych>> w arkuszu <<Kontrola
prawidłowości wprowadzeń>>.
Istnieje możliwość wydruku wszystkich arkuszy poprzez kliknięcie na ikonę
przycisk "Wszystkie arkusze" lub wybrane arkusze z oznaczeniem
właściwych wraz ze wskazaniem ilości egzemplarzy wydruku.
Uwaga!!! operacja wyboru wszystkich arkuszy do drukowania potrwa dość
długo (do kilku minut) z uwagi na wielkość całego materiału. Istnieje
możliwość wydruku tzw. bloku grupy arkuszy, a także pojedynczych arkuszy
i ostatecznie jest to czynność bardziej efektywniejsza.
2
1
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2

2

2

2

1

Przycisk "Wydruki" umożliwia w skoroszycie <<APS Dokumentacja rewizji
finansowej, usług atestacyjnych i pokrewnych>> drukowanie – zawartości
skoroszytów;
• Wszystkich arkuszy
• Strategia organizacji badania
• Karty robocze
• Wstępna analiza finansowa
• Końcowa analiza finansowa
• Końcowa analiza finansowa wersja angielska
• Dokumentacja stała
• Rezerwy pracownicze
• Odroczony podatek dochodowy
• CF
• Zakładki dzielące działy dokumentacji
• Normatywna pracochłonność i kalkulacja wynagrodzeń
• Kontrola poprawności wprowadzania danych
Pojedynczą kartę roboczą bądź arkusz można wydrukować standardowo
z paska narzędzi <<PLIK>> a następnie <<drukuj>>, wg ustalonych przez
twórcę programu ustawień. Zakres drukowania pojedynczych okien lub ich
części program umożliwia standardowo poprzez wybór <<Widok>> następnie
<<Podgląd podziału stron>>
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Strzałki na ekranie wskazują możliwość przesuwania (ograniczania) zakresu drukowania
poszczególnych okien ekranu za równo w poziomie jak i w pionie.

C.X. Usunięcie wprowadzonych danych
Zaleca się, aby raz przygotowaną dokumentację z badania, celem
efektywniejszej pracy zapisać, jako nowe badanie na trwałym nośniku ze
zmianą nazwy pliku nowego badania np.: nazwa firmy oraz rok objęty
badaniem.
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Po zapisaniu pliku pod nową nazwą, należy wpierw usunąć dane liczbowe
(przycisk w skoroszycie tytułowym – startowym - <<APS>>, i dalej ikona
<<Usunięcie wprowadzonych danych>>) i ponownie zapisać arkusz czysty
dla nowej firmy.
Uwaga
Czyszczenie całości arkuszy należy dokonywać wyłącznie za pomocą tego
przycisku, gdyż przy usuwaniu pojedynczych zapisów mogą być pominięte
niektóre pola arkuszy lub komórki, co skutkować będzie, że do opinii oraz
raportu mogą być przypisywane wielkości z komórek niewyczyszczonych,
nieadekwatnych do danego badania.
Czynność czyszczenia spowoduje usunięcie wszystkich danych cyfrowych
z arkuszy, ale pozostawi opisy słowne na kartach roboczych, co może
znacznie pomóc przy następnych badaniach. Dokonujemy wówczas jedynie
stosownych zmian w zapisach słownych. Należy pamiętać o konieczności
weryfikacji słownych zapisów w stosunku do warunków nowego badania
i ustaleń faktycznych.
Przed wydrukiem ostatecznym, należy sprawdzić poprawność wypełnienia
danych w arkuszu pod nazwą <<Kontrola prawidłow. wprowadzeń>> (kolor
zielony) skoroszyt <<Wprowadzanie danych>>.
Czyszczenie cyfr należy dokonywać zgodnie z przedstawioną powyżej
kolejnością i w sposób rozważny, aby nie utracić bezpowrotnie wyników
dotychczasowej pracy.
Zgodnie z KSRF oraz MSRF nie ma obowiązku dokonywania wydruków
dokumentacji badania, ale wówczas trzeba zachować dokumentację na
trwałym nośniku magnetycznym lub innym nośniku zapewniającym
odpowiedni okres przechowywania dokumentacji badania. Z uwagi na
nierozstrzygnięte wątpliwości (np.: zapisy na nośniku magnetycznym)
dotyczące podpisu biegłego, aplikantów i weryfikatora dokumentacji
roboczej, zaleca się jednak dokonać wydruku całej dokumentacji
uzupełnionej o wymagane podpisy, (przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia
zagadnienia podpisu elektronicznego). Chyba, że zastosowane zostaną inne
alternatywne metody bez podpisywania całej dokumentacji i bez jej wydruku
np. poprzez oddzielny dokument, w którym zostaną wskazane daty
zakończenia badania, dane identyfikujące daną dokumentację wraz ze
wskazaniem
np.
sum
bilansowych,
wyniku,
kapitałów,
i
dat
przeprowadzenia badania, jego zakończenia, weryfikacji itp.

D. Typowe błędy mogące pojawić się w obsłudze systemu i
sposób ich eliminacji
1. UWAGA !!! W PROGRAMIE APS WYSTĘPUJE ZAKAZ:
o WYCINANIA
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o UŻYWANIA FUNKCJI KOPIUJ WKLEJ – tę funkcję można
s to s o w a ć w y łą c z n ie n a z a s a d z ie k o p iu j – w k le j s p e c ja ln ie – .
W przypadku kopiowania wartości objętych blokadą komórki,
(w k tó r e j z n a jd u ją s ię n ie w id o c z n e d la u ż y tk o w n ik a p r o g r a m u
a lg o r y tm y o b lic z e n io w e ) d o k o n u je s ię k o p io w a n ia fo r m u ły d o
innej części programu, dokonując uszkodzenia programu.
N ie k ie d y p o ja w ia s ię k o m u n ik a t w p o w ią z a n y c h z e s o b ą in n y c h
k om órk a ch
i a rk u s za c h ty p u # A R G # .
o STOSOWANIA CZYNNOŚCI „ZAPISZ JAKO” i podawanie nowego
b r z m ie n ia n a z w y . Z a p is a n ia s k o r o s z y tu m o ż n a d o k o n y w a ć
w y łą c z n ie p o p r z e z „ Z a p is z ” .
I n n y tr y b d o k o n y w a n ia z a p is ó w b e z p o w r o tn ie u s z k a d z a p r o g r a m
w z a k r e s ie łą c z i p r o g r a m n ie b ę d z ie d o k o n y w a ć w ła ś c iw e g o
a k tu a liz o w a n ia p r o g r a m u i p o w ią z a n y c h s k o r o s z y tó w i a r k u s z y ,
g d y ż n a g le d o s ta je n o w ą n a z w ę łą c z a . B r a k s to s o w a n ia s ię d o
p o w y ż s z e g o s k u tk u je u tr a c e n ie m z n a c z n e j c z ę ś c i a k tu a liz o w a n ia
p r o g r a m u b e z p o w r o tn ie .
POWYŻSZE DZIAŁANIA SKUTKUJĄ USZKODZENIEM PROGRAMU.
2. Czyszczenia całego programu – usuwania danych cyfrowych należy
dokonywać z widoku skoroszytu głównego <<APS>> używając
przycisku <<Usunięcie wprowadzonych danych>>. Nie należy
korzystać z usuwania klawiszem spacji czy też <<backspace>>.
Najlepiej pojedyncze komórki usuwać klawiszem <<delate>>.
3. Złe wprowadzanie cyfr w arkuszach Excela, zamiast (,) wpisywana jest
(.) – wówczas w komórkach, w których wpisywane są zamiennie te
znaki, cyfra umiejscowiona jest z lewej strony komórki zamiast równać
do jej prawej strony. Tak zapisana wartość powoduje widoczny błąd
w podsumowaniu kolumny.
4. Zła formuła daty. Należy wpisywać datę wg. wskazanej struktury, np.
rrrr-mm-dd, co oznacza np. 2015-03-26, inaczej w kartach roboczych
czy też w innych arkuszach mogą pojawiać się tzw. „krzaki”, NAZWA,
#ARG itp.
5. W planie badania w komórkach od wiersza 320 kol K do wiersza 362
pojawia się symbol NAZWA. Proszę zastosować procedury opisane
w komentarzu do arkusza <<Plan badania>> komórka J 320.
Identycznie w kartach roboczych w planowanej dacie sporządzenia
kart roboczych pojawia się zapis NAZWA, naprawę należy
przeprowadzić wg. tej samej procedury jw.
6. Po wprowadzeniu zmian w <<Dane uzupełniające>> w APS (okno
startowe) w kartach roboczych brak dokonania zmian poprawek
w nazwach firm itp. ROZWIĄZANIE otworzyć arkusz <<wprowadzanie
danych>> a następnie sprawdzić czy program dokonał stosownych
zmian.
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7. Po naniesieniu w arkuszu <<Wprowadzone danych>> nie są widoczne
w kartach roboczych zmiany. ROZWIĄZANIE przejść do <<analizy
finansowej>> nastąpi jej aktualizacja, po czym program wprowadzi
korekty do kart roboczych. O ile to nie pomogło to brak jest wciśnięcia
zaznaczenia w skoroszycie << Wprowadzanie danych>> wyboru << Po
korektach>>.
8. Brak aktualizacji Raportu (długiego) lub krótkiego lub innych arkuszy
typu Word danymi, nawą jednostki itp. ROZWIĄZANIE:
o Kursorem najechać w tytule raportu na nazwę jednostki.
o Wcisnąć jednocześnie klawisz Carl+A, następnie prawym
przyciskiem myszy wybrać; <<aktualizuj łącza>> po dłuższym
czasie ( nawet do 5 minut) raport powinien dokonać zmiany
wszystkich łącz i zapisać poprawnie dane z Excela oraz
poprawić poprawnie nazwy.
o Tą czynność należy dokonać wyłącznie 1 raz przy pierwszym
uruchamianiu programu. Później program samoczynnie będzie
dokonywał aktualizacji łącz po uprzednim zapytaniu.
Problemy z aktualizowaniem łącz (danych wartościowych oraz nazw
w większości przypadków powinny być wyeliminowane od wersji APS 8
i wyższych.

E. Przenoszenie wykresów do programu Word
Istnieje możliwość przenoszenia wykresów z programu APS. Jednak ich
przenoszenie z uwagi na ograniczenia programu Excel może niekiedy
powodować istotne problemy i poświęcenie znacznej ilości czasu na
poprawne lokowanie wykresów do Worda.
Zaleca się drukowanie analizy z programu i stosowne wykresy w zależności
od potrzeb załączać wybrane arkusze lub całość analizy do raportu na końcu
opracowania (lub w formie oddzielnego dokumentu).
W celu ulokowania wykresu z APS do raportu należy wykonać następujące
czynności;
1. Zaznaczyć pole arkusza z wykresem (obszar do skopiowania).
2. Wybrać przycisk <<Edycja>> na górnym pasku narzędzi i wybrać
<<Kopiuj>>
3. Przejść do dokumentu Worda, a następnie w Raporcie ustawić
w odpowiednie miejsce kursor, w którym to miejscu nastąpi wklejenie
wykresu.
4. Wybrać przycisk <<Edycja>> i wybrać <<Wklej specjalnie>> zaznaczyć
<<Wklej>> a następnie zaznaczyć opcję z listy <<Arkusz Microsoft Excel –
obiekt>>
5. Kliknąć OK. – wykres zostanie osadzony.
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6. Dokonać stosownego przemieszczenia
zmniejszając go do potrzebnych rozmiarów.

wykresu,

zwiększając

bądź

F. Zarządzanie badaniami APS
Każde badanie SF zapisywane jest w oddzielnym skoroszycie. Po wykonaniu
kilku badań finansowych, przy braku konwencji w nazywaniu plików
zawierających poszczególne badania finansowe, powstaje problem
z odnajdywaniem żądanego badania. Istnieje także ryzyko nadpisania już
utworzonego badania finansowego podczas tworzenia nowego skoroszytu
badania.
Aby temu zapobiec i uprościć wyszukiwanie właściwego skoroszytu badania,
do programu dołączono skoroszyt o nazwie „zarządzanie badaniami”.
Istnieje możliwość następującego wyboru badania źródłowego:
1. wskazać inne badanie
2. otworzyć nowe badanie
3. utworzyć nowe badanie na podstawie wybranego badania
Ad. 1 Wskazanie innego badania
Wskazanie innego badania jest nowością od wersji 8,0 która
umożliwia wczytanie badania z roku poprzedniego jednostki
podlegającej badaniu przez dany podmiot audytorski. Wczytane
zostaną dane ze sprawozdań finansowych za dwa lata poprzedzające
obecne badanie sprawozdania finansowego wskazanej jednostki, co
ograniczy pracochłonność wprowadzania danych. Należy ustalić
miejsce archiwizowania poprzedniego badania. Jeśli plik ten znajduje
się na pilicie, to wskazujemy pulpit, jeśli w dokumentach wskazujemy
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dokumenty. Wskazujemy poprzedni nasz plik APS, otwieramy go
i szukamy badaną jednostkę, którą będziemy badać. Pokazuje się
wówczas plik APS i klikamy na niego.

Otrzymujemy widok jak niżej i następnie wpisujemy skróconą nazwę
badanego podmiotu, rok badania i uaktywnia się okno ,,utwórz nowe
badanie na podstawie wybranego badania>>. Program dokonuje
wczytania danych i informuje o zakończeniu wczytania i utworzeniu
nowego pliku/badania.
Ad. 2 2.
Otwarcie nowego badania Po wybraniu tego przycisku zostaje
wyświetlone okno jak niżej.

Na liście rozwijalnej pokazywane są pliki z badaniami znajdujące się
w katalogu programu. Wyświetlane są pliki z nazwami.
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Po wybraniu jednego z dostępnych plików przyciskiem otwórz wybrane
badanie otwierane jest dane badanie.

Ad. 3 Utworzenie nowego badania
Funkcja służy do utworzenia nowego skoroszytu badania na podstawie już
istniejącego. Tworzony skoroszyt otrzymuje nazwę składającą się z skróconej
nazwy podmiotu podawanej przez użytkownika i roku badania np.:
KONCENTRACJA. Nazwa tworzonego skoroszytu jest widoczna na dole okna.
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Z listy rozwijanej na górze okna należy wybrać plik na podstawie, którego
zostanie utworzony nowy skoroszyt badania. Skoroszyt ten będzie kopią
wybranego z listy rozwijalnej. Może to być zarówno plik 00 przykład jak
i każde inne badanie, którego opisy w kartach roboczych będą najbardziej
pasować do danego typu jednostki. Następnie należy wpisać skróconą nazwę
podmiotu badanego oraz rok badania – dane są niezbędne do zbudowania
nazwy tworzonego pliku. Nowa nazwa jest wyświetlana w polu na dole okna.
Można również podać pełną nazwę podmiotu badanego.
Nazwa ta jest wpisywana w programie APS na karcie ‘dane uzupełniające’.
Można ją uzupełnić/edytować już po otwarciu nowego skoroszytu APS.

G. Programy wspomagające pracę biegłego rewidenta
1. Filtrator bardzo przydatne i nieodzowne wprost narzędzie do
pobierania, prób, filtrowania, sortowania. Jest doskonałym
uzupełniającym narzędziem, bardzo przyspiesza prace biegłego
rewidenta, oraz doskonale dokumentuje proces pobranych prób.
Zbędne jest wówczas pobieranie wydruków od jednostki badanej.
Każdorazowo pobraną próbę obejmuje liczna statystyką oraz
automatycznie podsumowuje próbę, co umożliwia bezpośrednie
wpisanie wartości próby do kart roboczych. Warunkiem
wykorzystania programu do pracy BR to uzyskanie dziennika
głównego w formie Excela lub pliku tekstowego. Większość
oprogramowania umożliwia uzyskanie takich plików.
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2. Wydzielony moduł APS (dla osób nieposiadających całego
programu wyodrębniono z niego następujące moduły do
oddzielnego nabycia)
a. Analiza finansowa w języku polskim oraz angielskim i niemieckim
to zespół wskaźników, wykresów tworzonych automatycznie
z możliwością ich wydrukowania i załączenia do raportu
uzupełniającego opinię o sprawozdaniu finansowym.
b. Rezerwy pracownicze
3. Odroczony podatek dochodowy sprzedawany przez ODK Gdańsk
http://www.oddk.pl/Rozliczanie-odroczonego-podatkudochodowego---program-komputerowy;s,karta,id,294
Do nabycia w chwili obecnej są wszystkie pozycje. Realizacja do 5 dni od
daty zamówienia oraz uiszczenia pełnej należności na konto.

H.

Serwisowanie programu
W przypadku stwierdzenia błędów w programie, lub też wątpliwości czy
też wniosków w zakresie poprawek programu prosimy o kontakt drogą
e-mail; serwis@arches.com.pl, lub telefonicznie (055-272-55-73, 272-0414), kom. 692 422 257 w godzinach od 8 do 14 od poniedziałku do
piątku.
Dokonanie opłaty aktualizacyjnej umożliwia:
• Roczny bezpłatny serwis
• Otrzymanie aktualizacji rocznej
Brak uiszczenia opłaty aktualizacji rocznej skutkuje odpłatnością
serwisowania oraz udzielania pomocy wg. cennika zamieszczonego
na stronie internetowej.

Więcej informacji – patrz www.arches.com.pl
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1.
System pobierze nowe aktualizacje lub wyświetli informację
o braku nowych aktualizacji do pobrania: „System Windows
jest aktualny”. Obecnie dostępny jest Serwis Pack 1 SP1- co
wskazano strzałką na ekranie powyżej.

Należy z menu z paska systemu Windows wybrać „Panel sterowania”,

H.I. Ustawienia włączające automatyczne pobieranie aktualizacji
następnie w otwartym oknie wybrać ikonę „Windows
i zaznaczyć opcję „Zainstaluj aktualizacje automatycznie”.

Update”
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1.1 Ustawienia w kategorii zaawansowane
1.1.1 Wybrać Przycisk pakietu Office, w oknie „Opcje programu
Excel”,wybrać Zaawansowane,

a następnie ustawić n/w opcje (są niżej w stosunku do
pokazanych – należy przewinąć zawartość okna korzystając
z paska przewijania):
• w kategorii Wyświetlanie zaznaczyć:
o Pokaż komentarze i wskaźniki
• w kategorii Podczas obliczania w tym skoroszycie
• zaznaczyć
o Aktualizuj łącza do innych dokumentów
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o Zapisz wartości łączy zewnętrznych
• w kategorii Ogólne odznaczyć:
o Pytaj przy automatycznym aktualizowaniu łączy

H.II. Ustawienia dla Word
Pliki zapisane w Wordzie (między innymi raport z badania i opinia)
edytowane są w ukrytych tabelach w celu poprawy wyglądu wyrównania
cyfr do prawej krawędzi. Aby dokonać rozszerzenia wpisów lub ich
ograniczenia dobrze jest, aby widoczne były krawędzie tabel, ale nie były
widoczne podczas wydruków. Aby zaznaczyć, lub ukryć edycje krawędzi
należy wybrać Przycisk pakietu Office, następnie Narzędzia i w pasku
Akapit rozwinąć menu, krawędzie, zaznaczyć Wyświetl linie siatki.

UWAGA !!!
APS od wersji 12 jest aktualizowana wyłącznie dla wersji od Office 2007
i wyższych. Stąd może zdarzyć się, że niektóre funkcje mogą nie
działać w niższych wersjach programu, za co twórca programu nie
ponosi odpowiedzialności.
Zapraszam do korzystania z programu i życzę wiele satysfakcji w pracy
z programem APS – Dokumentacja rewizji finansowej, usług
atestacyjnych i pokrewnych.
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