Czynności wstępne
• Przyjęcie zlecenia
Podjęcie decyzji na podstawie testu na temat przyjęcia lub odrzucenia zlecenia.
• Wstępne warunki audytu
Określenie danych identyfikacyjnych jednostki badanej, składu zespołu badającego
oraz wymaganych dokumentów, zgodnie z MSB 210.

Planowanie badania

DATEV AUDiT
PROCESOWE WSPARCIE
BADANIA według
MIĘDZYNARODOWYch
STANDARdów

Program DATEV Audit prowadzi
użytkownika przez cały proces
badania sprawozdań finansowych
po wytyczonej ścieżce. W zależności
od charakteru badanej jednostki,
poszczególne elementy badania są
do niej dostosowywane, dzięki czemu
dokumentacja jest w pełni skalowalna.

• Przygotowanie ogólnej strategii badania
Określenie ogólnych założeń badania w zależności od wielkości jednostki,
jej specyfiki gospodarczej oraz potencjalnych zagrożeń.
• Zaprojektowanie planu badania
Wyznaczenie obszarów, które będą podlegały badaniu, oszacowanie ich wartości,
podział pracy dla poszczególnych członków zespołu.
• Istotność
Wprowadzenie do systemu danych finansowych- bilansu oraz rachunku zysków
i strat - wyliczenie istotności ogólnej dla całego badania oraz istotności
cząstkowych.

Szacowanie ryzyka
• Ryzyko nieodłączne
Wyznaczenie poziomu ryzyka związanego bezpośrednio z działaniem jednostki.
• Przegląd analityczny
Porównanie analogicznych wartości pozycji bilansowych w różnych okresach
sprawozdawczych, określenie trendów i zyskanie czasu na badanie
ważniejszych elementów.
• System kontroli wewnętrznej
Oszacowanie prawidłowości działania kontroli wewnętrznej.

Reakcja na ryzyko
• Wybór procedur badania
Wybór skróconych lub pełnych procedur badania - możliwość rozbudowy
o procedury rozszerzone.
• Aktualizacja strategii planu badania
Dokonanie ewentualnych zmian na poziomie strategii i planu badania na
podstawie dobranych procedur.

Badanie zasadnicze
• Wstępne procedury badania
Badanie na podstawie wstępnie określonych procedur.
• Końcowe procedury badania
Dodatkowe procedury wynikające z konieczności dokonania korekt księgowych.

Kontrola jakości zlecenia
• Weryfikacja merytorycznabadania
Weryfikacja przeprowadzona przez niezależną osobę, nie będącą członkiem
zespołu badającego.
• Kontrola jakości
Sprawdzenie zgodności dokumentacji z procedurami wewnętrznymi kancelarii
oraz standardem jakości, zgodnie z MSKJ 1.

Sprawozdawczość
• Sprawozdanie biegłego rewidenta
Przygotowanie szczegółowego sprawozdania w oparciu o wcześniej wykonane
etapy badania, uwzględniające najważniejsze elementy i wyliczenia, zgodnie
z MSB 700, 705, 706.
• Opinia z badania
Automatyczne generowanie opinii na podstawie wcześniej wprowadzonych
danych.

AUDYT
DATEV Audit to nowoczesny program do badania
sprawozdań
finansowych.
System
zapewnia
pełną zgodność
badania
z
MSB upraszczając
i automatyzując jednocześnie sam proces badawczy.

PROgRAMY DO BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYch
ZgODNIE
Z MIĘDZYNARODOWYMI
STANDARDAMI BADANIA

korzyści biznesowe
- zgodność z MSB
- procesowe podejście – etapowa struktura
- uproszczenie procesu dzięki określeniu poziomu ryzyka
i szczegółowości badania
- usprawnienie pracy dzięki automatycznie obliczanym wskaźnikom
- wsparcie dla pracy zespołowej
- łatwy dostęp do danych
- możliwe przeniesienie dokumentacji z poprzednich okresów
- obsługa nieograniczonej liczby klientów

PRóBkOWANIE
DATEV Próbkowanie wspiera biegłego rewidenta w procesie
doboru próby w trakcie badania sprawozdania ﬁnansowego
zgodnie z MSB 530.
korzyści biznesowe
- zgodność z MSB
- możliwość wykonania próbkowania przy użyciu 5 metod statystycznych
- profesjonalne podejście do wyboru próby oszczędność czasu
- element dokumentacji roboczej

ANAlIZA
DZIENNIkA
DATEV Analiza Dziennika umożliwia szczegółową analizę
danych badanego podmiotu dzięki importowi dziennika
z ksiąg rachunkowych prowadzonych przy pomocy
dowolnego systemu finansowo-księgowego.
korzyści biznesowe
- możliwość szczegółowej analizy danych badanego podmiotu
- możliwość importu dziennika z ksiąg rachunkowych
prowadzonych przy pomocy dowolnego systemu
ﬁnansowo – księgowego
- możliwość zapisywania danych z przeprowadzonej analizy
w dowolnym formacie
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