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Tabela 4.5 (RK) Ankieta - ryzyko kontroli

Polityka rachunkowości
brak formalnego 

dokumentu duża ilość nieprawidłowości zdażają się 
nieprawidłowości

polityka spełnia wszelkie 
wymogi

Forma organizacyjna
biuro rachunkowe  część biuro rachunkowe tylko główny księgowy pełny dział rachunkowości

System informatyczny
tylko system FK księgowość wielomodułowa zintegrowany typy ERP zintegrowany typu SaaS

Poziom bezpieczeństwa danych
niewystarczający podstawowy podwyższony wysoki

Ocena kadry / biura rachunkowego
negatywna neutralna zadawalająca wysoka

Wydatki inwestycyjne i decyzje do-
tyczące sprzedaży Środków trwałych

nie są formalnie 
autoryzowane

są autoryzowane przez 
Komitet Inwestycyjny

są autoryzowane przez 
Zarząd

są autoryzowane przez Radę 
Nadzorczą 

Limity zakupu środków trwałych
brak limitów autoryzacji powyżej  100.000 PLN powyżej  10.000 PLN powyżej  1.000 PLN

Limity sprzedaży środków trwałych
brak limitów autoryzacji powyżej  100.000 PLN powyżej  10.000 PLN powyżej  1.000 PLN

Kontrola dowodów księgowych 
dotyczące kupna/sprzedaży ŚT

nie są wogóle 
zatwierdzane

nie są prawidłowo
 zatwierdzone

zdażają się 
nieprawidłowości

są prawidłowo zatwierdzone 
i księgowane

Środki trwałe - dokumentacja
nie prowadzi rejestru 

środków trwałych
prowadzi rejestr ŚT w 

EXCEL (itp)
prowadzi komputerowy 

rejestr ŚT
zintegrowany z FK r

ejestr ST

Kontrole między rejestrem ŚT a 
księgą główną

nie prowadzi co dwa lata rocznie kwartalnie, miesięcznie

Inwentaryzacje Środków Trwałych
nie prowadziła prowadzi zgodnie z UoR wg podziału na pola spisowe całościowo co roku

Kontrola nad bezpieczeństwem 
zapasów w sensie fizycznym

brak mechanizmu 
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

stnieje skuteczny 
mechanizm kontroli

Mechanizm kontroli nad odbiorem/
przyjęciem/wysyłką zapasów

brak mechanizmu 
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

stnieje skuteczny 
mechanizm kontroli

Kontrole między ewidencją a 
fizycznym istnieniem zapasów

nie prowadzi się rocznie kwartalnie miesięcznie

Mechanizm kontroli odbioru i 
wysyłki towarów do dokumentacji 
zakupów i sprzedaży

brak mechanizmu
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

istnieje skuteczny 
mechanizm kontroli

Mechanizm kontroli zapasów 
wolno-zbywalnych lub 
złomowanych

brak mechanizmu 
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

istnieje skuteczny 
mechanizm kontroli

Kontrola nad zapasami przecho-
wywanymi w imieniu lub na rzecz 
strony trzeciej

brak mechanizmu 
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

istnieje skuteczny 
mechanizm kontroli

Nazwa badanej jednostki Rok badany
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Rozdział obowiązków pomiędzy 
osobą odpowiedzialną za prowadze-
niem kasy a uzgadnianiem kont

nie ma rozdziału 
obowiązków

mechanizm rozdziału jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

stnieje wyrażny podział 
obowiązków

Mechanizm kontroli nad wpłaca-
niem do banku otrzymanej gotówki

brak mechanizmu 
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

istnieje skuteczny mecha-
nizm kontroli

Limity autoryzacji obrotu gotów-
kowego

brak limitów autoryzacji powyżej 10.000 PLN 5.000 do 10.000 PLN poniżej 5.000 PLN

Mechanizm kontroli nad sprawdza-
niem uzgodnień bankowych

brak mechanizmu 
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

istnieje skuteczny 
mechanizm kontroli

Limity autoryzacji transakcji 
bankowych

brak limitów autoryzacji powyżej 10.000 PLN 5.000 do 10.000 PLN poniżej 5.000 PLN

Mechanizm kontroli nad tym, do 
kogo jednostka prowadzi sprzedaż

brak mechanizmu
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

istnieje skuteczny 
mechanizm kontroli

Mechanizm kontroli nad dopa-
sowaniem zleceń sprzedaży do 
dokumentów wysyłkowych

brak mechanizm 
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

istnieje skuteczny 
mechanizm kontroli

Mechanizm kontroli faktur 
w stosunku do dokumentów 
wysyłkowych

brak mechanizm 
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

istnieje skuteczny 
mechanizm kontroli

Sformalizowane zasady dokonywa-
nia odpisów aktualizujących

zasady niezgodne z UoR brak formalnych zasad zasady są niestosowane
przejżyste i stosowane 

zasady 

Mechanizm kontroli (przeglądu) 
nieuregulowanych sald

brak mechanizmu 
kontrolnego

nieuregulowane salda 
podlegają przeglądom raz 

w roku 

nieuregulowane salda pod-
legają miesięcznym

przeglądom

nieuregulowane salda 
podlegają codziennym 

przeglądom

Mechanizm kontroli nad tym, kto 
może ponieść wydatek

brak mechanizmu 
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

istnieje skuteczny 
mechanizm kontroli

Limity autoryzacji wydatków
brak limitów autoryzacji powyżej 10.000 PLN 5.000 do 10.000 PLN poniżej 5.000 PLN

Mechanizm uzgodnień zlecenie-od-
biór-faktura

brak mechanizmu 
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

istnieje skuteczny 
mechanizm kontroli

Mechanizm kontroli nad osobami 
rozpoczynającymi i kończącymi 
zatrudnienie w jednostce

brak mechanizmu 
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

istnieje skuteczny 
mechanizm kontroli

Akta osobowe nie prowadzi akt osobowych istotne nieprawidłowości nieistotne nieprawidłowości
 akta prowadzone 

poprawnie

Mechanizm kontroli nad dokład-
nością i prawidłowością naliczania 
wynagrodzeń i potrąceń

brak mechanizmu 
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

istnieje skuteczny 
mechanizm kontroli

Mechanizm kontroli nad autory-
zacją kosztów wynagrodzeń przed 
wypłaceniem środków

brak mechanizmu 
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

istnieje skuteczny 
mechanizm kontroli

Mechanizmów uzgadniania kosztów 
wynagrodzeń z raportów płacowych 
z księgą główną

brak mechanizmu 
kontrolnego

mechanizm jest 
nieskuteczny

zdażają się 
nieprawidłowości

istnieje skuteczny 
mechanizm kontroli
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Wykonał Data

Wniosek:
Ryzyko kontroli wysokie Ryzyko kontroli średnie Ryzyko kontroli niskie

Dodatkowe uzasadnienie wniosku:

http://www.grzegorzbondos.com
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