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Tabela 4.6 (RN) Ankieta ryzyka nieodłącznego
Podmiot jest naszym nowym 
zleceniodawcą.

Podmiot badany po raz pierwszy jednakże 
poprzedni biegły ma bardzo dobrą reputacje. Podmiot badamy po raz kolejny.

wysokie średnie niskie

Poprzednie badanie ujawniło poważne błędy 
w SF / ujawniło oszustwa. 

Opinia z badania roku ubieglego zawierała 
zastrzeżenia.

Opinia z badania roku ubieglego nie zawierała 
zastrzeżenia.

wysokie średnie niskie

Jednostka jest własnością jednej osoby prywatnej 
lub jednej instytucji.

Struktura własności jest rozproszona i skompliko-
wana.

Jednostak posiada kilku instycjonalnych i prywat-
nych udziałowców/akcjonariuszy.

wysokie średnie niskie

Nadzor nad sprawozdawczością finansową, 
kontrolą wewnętrzną ze strony kierownictwa jest 
nieskuteczny.

Kierownictwo nie ma doświadczenia i wiedzy o 
całokształcie działalności podmiotu.

Nadzor nad sprawozdawczością finansową i 
kontrolą wewnętrzną ze strony kierownictwa jest 
skuteczny.

wysokie średnie niskie

W przeszłości występowaly przypadki oszustw 
dokonanych przez kierownictwo.

W przeszłości występowaly przypadki naruszenia 
przepisów prawa przez kierownictwo.

Biegły nie stwierdził przypadków naruszenia w 
przeszłości przepisów prawa przez kierownictwo.

wysokie średnie niskie

Struktura właścicielska zmieniła sie w badanym 
roku lub po dniu bilansowym w sposób istotny.

Struktura właścicielska zmieniła sie w stopniu 
nieistotnym.

Struktura właścicielska nie zmieniła sie w badanym 
roku.

wysokie średnie niskie

Dowody wskazują na błędy w zapisach księgowych. Dowody wskazują na prawdopodobieństwo 
wystąpienia błędów w zapisach księgowych.

Dowody świadczą o poprawnych i rzetelnych 
danych w księgach.

wysokie średnie niskie

Kierownictwo jest motywowane wynikami działal-
ności (premie, opcje na akcje, prowizje itp).

Istnieje ryzyko nacisków, ze względu na oczekiwa-
nia odbiorców dot. sprawozdania finansowego.

Nie stwierdzono ryzyka nacisków, ze względu na 
oczekiwania odbiorców dot. sprawozdania finan-
sowego.

wysokie średnie niskie

Sprawozdania są wykorzystywane na zewnątrz w 
sposób istotny.

Sprawozdania nie są wykorzystywane na zewnątrz 
w sposób istotny. Sprawozdania nie są wykorzystywane na zewnątrz.

wysokie średnie niskie

Jednostka posiada podmioty zależne bądź oddziały 
w rajach podatkowych. Jednostka posiada podmioty zależne bądź oddziały. Jednostka nie posiada podmiotów zależnych ani 

oddziałyów.

wysokie średnie niskie

Słaba kontrola dostępu do systemu informatycz-
nego umożliwia dokonanie nieautoryzowanych 
zmian.

Istnieją nieprawidłowości w kontroli dostępu do 
systemu informatycznego.

Kontrola dostępu do systemu informatycznego 
uniemożliwia dokonania nieautoryzowanych 
zmian.

wysokie średnie niskie

Występuje nieodpowiedzialny nadzór nad 
pracownikami odpowiedzialnymi za majątek.

Istnieją nieprawidłowości w nadzorze nad 
pracownikami odpowiedzialnymi za majątek.

Nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za 
majątek jest wystarczający.

wysokie średnie niskie

Występuje duży poziom niepewności w przypadku 
wartości szacunkowych księgowań.

W jednostce występuja wysoko wyspecjalizowane 
praktyki (algorytmy, automatyzacje).

Jednostka posiada obiektywny system dokonywania 
księgowań szacunkowych (wycen).

wysokie średnie niskie

Wykonał Data

Nazwa badanej jednostki Rok badany

Wniosek:

Ryzyko nieodłączne wysokie Ryzyko nieodłączne średnie Ryzyko nieodłączne niskie
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