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Audyt zewnêtrzny (bieg³y rewident)

a audyt wewnêtrzny w zak³adzie

ubezpieczeñ

Zmieniaj¹ce siê przepisy prawne, jak równie¿ czêste zmiany w œrodowisku gospodarczym wzma-

gaj¹ koniecznoœæ bie¿¹cego monitorowania dzia³alnoœci firm i szybkiej reakcji na pojawiaj¹ce siê

ryzyka. W tym kontekœcie znacz¹ca rola przypada funkcji audytu wewnêtrznego oraz podmiotowi

odpowiedzialnemu za badanie sprawozdania finansowego. Dla kompleksowej analizy dzia³alnoœci

jednostki, w tym oceny systemu kontroli wewnêtrznej, wskazana jest wspó³praca obydwu tych

funkcji.

Modele wspó³pracy zale¿¹ przede wszystkim od organizacji danej firmy, stopnia jej rozwoju, rozwo-

ju funkcji audytu wewnêtrznego oraz praktyki wypracowanej w trakcie dotychczasowej wspó³pracy

audytu wewnêtrznego z bieg³ym rewidentem.

Niniejsze opracowanie ma na celu przybli¿enie tej problematyki i wskazanie mo¿liwych pól

wspó³pracy, jak równie¿ prezentacjê ró¿nic roli audytu wewnêtrznego i bieg³ego rewidenta.

Intencj¹ autorki jest zbli¿enie do siebie dwóch audytów w celu zwiêkszenia wartoœci ich dzia³añ

dla firm, a jednoczeœnie dla rozwoju w³asnego dzia³ania.

S³owa kluczowe: audyt wewnêtrzny, audyt zewnêtrzny, Wyp³acalnoœæ II, komitet audytu.

1. Rola i funkcja audytu wewnêtrznego w zak³adzie ubezpieczeñ.

Zgodnie z definicj¹ zamieszczon¹ w Miêdzynarodowych Standardach Prak-

tyki Zawodowej Audytu Wewnêtrznego IIA (Institute of Internal Auditors):

„Audyt wewnêtrzny jest dzia³alnoœci¹ niezale¿n¹ i obiektywn¹, której celem

jest przysporzenie wartoœci i usprawnienie dzia³alnoœci operacyjnej organiza-

cji”

1

. Dzia³alnoœæ audytu wewnêtrznego ma pomóc organizacji w realizacji jej

celów poprzez zastosowanie systematycznego, zdyscyplinowanego podejœcia do

oceny i udoskonalenia efektywnoœci procesów zarz¹dzania ryzykiem, procesów

kontroli i procesów zarz¹dzania organizacj¹.

Dotychczas obowi¹zuj¹ce uregulowania prawne dotycz¹ce obszaru ubez-

pieczeñ nie zawiera³y zapisów w zakresie wymogów tworzenia funkcji audytu

wewnêtrznego w zak³adach ubezpieczeñ. Dopiero prace nad nowymi wymoga-

mi wyp³acalnoœci wprowadzaj¹ w tym obszarze szereg istotnych zmian. Najisto-

tniejsz¹ z nich jest okreœlenie roli audytu wewnêtrznego jako jednej z kluczo-

wych funkcji w organizacji.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listo-

pada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci ubezpiecze-
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niowej i reasekuracyjnej Solvency II (Wyp³acalnoœæ II)
2

stanowi, ¿e zak³ady

ubezpieczeñ objête zasiêgiem regulacji maj¹ stworzyæ skuteczny system, który

zapewnia prawid³owe i ostro¿ne zarz¹dzanie prowadzon¹ dzia³alnoœci¹. Wyma-

gania dyrektywy odnosz¹ siê w szczególnoœci do funkcji zarz¹dzania ryzykiem,

funkcji zgodnoœci (compliance), aktuarialnej oraz do audytu wewnêtrznego.

Zgodnie z Solvency II, funkcje: audytu wewnêtrznego, zarz¹dzania ryzykiem,

compliance oraz aktuarialna wchodz¹ w sk³ad systemu zarz¹dzania w zak³adzie

ubezpieczeñ. Relacje tych funkcji dla wsparcia procesu zarz¹dzania ryzykiem

w zak³adach ubezpieczeñ dobrze oddaje model trzech linii obrony. Zgodnie

z nim, pierwsz¹ liniê stanowi¹ w³aœciciele ryzyka, funkcja zgodnoœci (complian-

ce) to druga linia obrony w organizacji, a trzecia linia to audyt wewnêtrzny.

Z uwagi na charakter wykonywanych obowi¹zków funkcja audytu wewnêtrzne-

go musi byæ niezale¿na od wszystkich pozosta³ych funkcji w zak³adzie ubezpie-

czeñ i odgrywaæ rolê trzeciej linii obrony w procesie zarz¹dzania ryzykiem, czyli

oceniaj¹cej poprawnoœæ zaprojektowania systemu i skutecznoœæ jego funk-

cjonowania. Nale¿y podkreœliæ, ¿e konieczne jest zapewnienie w organizacji

w³aœciwej interakcji pomiêdzy poszczególnymi liniami obrony.

W dniu 31 paŸdziernika 2013 r. EIOPA (European Insurance and Occupa-

tional Pensions Authority) wyda³a wytyczne ws. dzia³añ przygotowawczych do

spe³nienia wymogów dyrektywy Wyp³acalnoœæ II
3

. W grudniu 2013 r. Komisja

Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowa³a EIOPA o zamiarze stosowania

wytycznych dotycz¹cych dzia³añ przygotowawczych do wymogów systemu Wy-

p³acalnoœæ II. Wytyczne wesz³y w ¿ycie od 1 stycznia 2014 r. i obejmuj¹ cztery

obszary tematyczne:

1) system zarz¹dzania,

2) ocenê ryzyk w³asnych zak³adu opart¹ na ORSA
4

,

3) przekazywanie informacji do nadzoru,

4) procesy przedaplikacyjne dotycz¹ce modeli wewnêtrznych.

Celem wytycznych jest zapewnienie, aby krajowe organy nadzoru, zak³ady

ubezpieczeñ, zak³ady reasekuracji oraz grupy ubezpieczeniowe podejmowa³y

aktywne kroki w celu wdro¿enia okreœlonych wymogów dyrektywy Wyp³acal-

noœæ II w sposób spójny w ca³ej Unii Europejskiej. Wytyczne zosta³y przekazane

przez UKNF do wszystkich zak³adów ubezpieczeñ. W lutym 2015 r. oraz w lu-

tym 2016 r. organy nadzoru powinny przed³o¿yæ EIOPA raporty z postêpów

w stosowaniu wytycznych na danym rynku.

Zgodnie z art. 44, 46, 47 i 48 dyrektywy Wyp³acalnoœæ II krajowe organy

nadzoru powinny zapewniæ, aby zak³ady ubezpieczeñ w odpowiedni sposób

wdro¿y³y nastêpuj¹ce kluczowe funkcje: funkcjê zarz¹dzania ryzykiem, funkcjê

zgodnoœci z przepisami, funkcjê audytu wewnêtrznego oraz funkcjê aktu-

arialn¹.
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Szerzej zadania zwi¹zane z funkcj¹ audytu wewnêtrznego poruszone zosta-

³y w art. 47 dyrektywy Wyp³acalnoœæ II, zgodnie z którym w³aœciwe krajowe or-

gany nadzoru powinny zapewniæ, aby zak³ad ubezpieczeñ wymaga³, by funkcja

audytu wewnêtrznego co najmniej:

a) ustanawia³a, wdra¿a³a i utrzymywa³a plan audytu, okreœlaj¹cy dzia³ania

w zakresie audytu, jakie nale¿y podj¹æ w nadchodz¹cych latach, bior¹c pod

uwagê ogó³ dzia³alnoœci i system zarz¹dzania zak³adu;

b) stosowa³a podejœcie oparte na ryzyku przy wyznaczaniu priorytetów;

c) przedstawia³a plan audytu organowi administruj¹cemu, zarz¹dzaj¹cemu

lub nadzorczemu zak³adu;

d) wydawa³a raport z audytu wewnêtrznego dla organu administruj¹cego,

zarz¹dzaj¹cego lub nadzorczego zawieraj¹cy poczynione ustalenia oraz za-

lecenia, w tym przewidywany czas na usuniêcie wad oraz wskazywa³a osoby

odpowiedzialne za ich usuniêcie, jak równie¿ informacje dotycz¹ce wy-

pe³nienia zaleceñ audytu;

e) przynajmniej raz do roku przedstawia³a organowi administruj¹cemu, za-

rz¹dzaj¹cemu lub nadzorczemu raport z audytu wewnêtrznego;

f) weryfikowa³a zgodnoœæ z decyzjami podejmowanymi przez organ admini-

struj¹cy, zarz¹dzaj¹cy lub nadzorczy zak³adu na podstawie zaleceñ, o któ-

rych mowa w lit. d).

W wytycznych dotycz¹cych systemu zarz¹dzania znajduj¹ siê ponadto zapi-

sy podkreœlaj¹ce niezale¿noœæ audytu wewnêtrznego: zgodnie bowiem z art. 47

dyrektywy Wyp³acalnoœæ II krajowe organy nadzoru powinny zapewniæ, aby

zak³ad ubezpieczeñ ustanowi³, i¿ przy przeprowadzaniu audytu wewnêtrznego

oraz przy ocenianiu i przekazywaniu informacji na temat wyników audytu

– funkcja audytu wewnêtrznego nie podlega wp³ywowi organu administru-

j¹cego, zarz¹dzaj¹cego lub nadzorczego zak³adu, który móg³by mieæ negatywny

wp³yw na jej niezale¿noœæ i bezstronnoœæ.

Obszar relacji audyt wewnêtrzny – audyt zewnêtrzny poruszony zosta³

w Miêdzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnêtrzne-

go IIA, które okreœlaj¹ rolê audytu wewnêtrznego w koordynowaniu dzia³añ za-

równo z wewnêtrznymi, jak i zewnêtrznymi wykonawcami us³ug zapewnia-

j¹cych i doradczych. Zgodnie ze standardem 2050 IIA
5

koordynacja ta ma na

celu zapewnienie odpowiedniego zakresu audytu oraz unikniêcie dublowania

wysi³ków. Zgodnie z rekomendacjami IIA, koordynacja ta powinna uwzglêdniæ

zarówno naturê i zakres dzia³añ planowanych przez audytora zewnêtrznego,

a tak¿e ocenê ryzyka, stosowane przez audytora zewnêtrznego techniki, metody

i terminologiê. Ma ona równie¿ umo¿liwiæ efektywn¹ komunikacjê oraz ocenê

pracy audytora zewnêtrznego w zakresie jego przydatnoœci dla audytu

wewnêtrznego.

Audytor zewnêtrzny mo¿e korzystaæ z rezultatów pracy audytora wewnêtrz-

nego. Aby jednak by³o to mo¿liwe konieczne jest zapoznanie siê przez audytora

zewnêtrznego ze stosowanymi przez audyt wewnêtrzny technikami, metodami
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i terminologi¹. Miêdzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu We-

wnêtrznego IIA podkreœlaj¹, ¿e niezbêdnym warunkiem do satysfakcjonuj¹cej

wspó³pracy obu stron jest wzajemny dostêp do programów audytorskich, mate-

ria³ów roboczych, raportów i innej dokumentacji roboczej.

Zapewnienie nale¿ytej efektywnoœci wspó³pracy musi byæ poparte spotka-

niami w celu przedyskutowania planowanych dzia³añ zarz¹dzaj¹cego audytem

wewnêtrznym z audytorem zewnêtrznym. Wskazane jest, aby spotkania te

mia³y cykliczny charakter (przynajmniej raz w roku). Zarz¹dzaj¹cy audytem

wewnêtrznym jest zobowi¹zany do przeprowadzania regularnych ocen efekty-

wnoœci wspó³pracy audytu wewnêtrznego i zewnêtrznego, a ocena ta winna byæ

przekazywana kierownictwu wy¿szego szczebla (zarz¹dowi).

2. Rola i funkcja audytu zewnêtrznego (bieg³ego rewidenta)

Informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych s¹ wykorzystywane

w celu podjêcia konkretnych decyzji przez ró¿nych uczestników rynku. W tej

sytuacji szczególnego znaczenia nabiera rzetelnoœæ i wiarygodnoœæ informacji

prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Ustawa z dnia 29 wrzeœnia

1994 r. o rachunkowoœci (dalej: ustawa) wprowadzi³a w art. 64 obowi¹zek

badania sprawozdañ finansowych
6

.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy „celem badania sprawozdania finansowego

jest wyra¿enie przez bieg³ego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym,

czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityk¹)

rachunkowoœci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuacjê maj¹tkow¹ i fi-

nansow¹, jak te¿ wynik finansowy badanej jednostki”. Zgodnie z ustaw¹ opi-

nia, o której mowa wy¿ej, powinna w szczególnoœci stwierdzaæ, czy badane

sprawozdanie finansowe:

1) zosta³o sporz¹dzone na podstawie prawid³owo prowadzonych ksi¹g rachun-

kowych;

2) zosta³o sporz¹dzone zgodnie z okreœlonymi ustaw¹ zasadami rachunkowo-

œci;

3) jest zgodne co do formy i treœci z obowi¹zuj¹cymi jednostkê przepisami pra-

wa, statutem lub umow¹;

4) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informa-

cje.

W opinii nale¿y równie¿ poinformowaæ o niedope³nieniu, do dnia wyra¿enia

opinii, obowi¹zków z³o¿enia we w³aœciwym rejestrze s¹dowym i do og³oszenia

sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzaj¹ce rok obrotowy oraz

wskazaæ na stwierdzone podczas badania powa¿ne zagro¿enia dla kontynuacji

dzia³alnoœci przez jednostkê. Opinia powinna w sposób jednoznaczny wskazy-

waæ powody wyra¿enia zastrze¿eñ do sprawozdania finansowego, wyra¿enia

opinii negatywnej lub odmowy wyra¿enia opinii, z uwagi na zaistnienie okolicz-
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noœci uniemo¿liwiaj¹cych jej sformu³owanie. Zastrze¿enia nale¿y wyraziæ

w sposób wskazuj¹cy na ich zasiêg.

Zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami ustawy z dnia 22 maja

2003 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej
7

wybór podmiotu uprawnionego do ba-

dania sprawozdañ finansowych zak³adu ubezpieczeñ i zak³adu reasekuracji po-

winien byæ dokonany przed up³ywem roku obrotowego, jednak¿e ten sam pod-

miot nie mo¿e byæ wybrany na okres d³u¿szy ni¿ 5 lat. O wyborze podmiotu

uprawnionego do badania sprawozdañ finansowych zak³ad ubezpieczeñ i za-

k³ad reasekuracji powinien zawiadomiæ organ nadzoru nie póŸniej ni¿ w ter-

minie 7 dni od dnia wyboru.

W za³o¿eniach do nowej wersji ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej i re-

asekuracyjnej (przyjêtej przez Radê Ministrów w styczniu 2015 r.) w rozdziale

11 zosta³ na³o¿ony nowy obowi¹zek dotycz¹cy sprawozdania o wyp³acalno-

œci i kondycji finansowej zak³adu ubezpieczeñ lub zak³adu reaseku-

racji. Dokument ten powinien podlegaæ badaniu przez podmiot uprawniony

do badania sprawozdañ finansowych. Opinia wraz z raportem powinna byæ

opublikowana razem ze sprawozdaniem o wyp³acalnoœci i kondycji finansowej.

W ustawie zostan¹ okreœlone cele badania sprawozdania o wyp³acalnoœci i kon-

dycji finansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdañ finanso-

wych, natomiast zakres badania sprawozdania o wyp³acalnoœci i kondycji finan-

sowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdañ finansowych oraz

zakres informacji zawartych w opinii i raporcie bieg³ego rewidenta planuje siê

okreœliæ w drodze rozporz¹dzenia przez Ministra Finansów.

Celem wprowadzenia audytu sprawozdañ o wyp³acalnoœci i kondycji finan-

sowej jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wiarygodnoœci informacji uja-

wnianych przez zak³ad, w szczególnoœci w odniesieniu do wyp³acalnoœci. Audyt

dostarczy³by niezale¿nej oceny spe³nienia przez zak³ad wymogów zwi¹zanych

z ustaw¹. Audyt powinien byæ przeprowadzony przez profesjonalnych audyto-

rów zgodnie z wymogami miêdzynarodowych standardów audytu. Po przepro-

wadzonym badaniu powinien byæ sporz¹dzony raport i opinia bieg³ego rewiden-

ta, które powinny byæ opublikowane razem ze sprawozdaniem o wyp³acalnoœci

i kondycji finansowej.

3. Modele wspó³pracy audytora zewnêtrznego i wewnêtrznego

w zak³adzie ubezpieczeñ

Opisuj¹c podstawowe modele wspó³pracy audytora zewnêtrznego i audytu

wewnêtrznego warto rozpocz¹æ od prezentacji ró¿nic miêdzy audytem

wewnêtrznym a zewnêtrznym.

Podstawow¹ ró¿nic¹ jest inne spojrzenie na przedmiot badania. Audytor ze-

wnêtrzny zwraca uwagê na to, co by³o i na tej podstawie wyci¹ga wnioski odnoœ-

nie do stanu systemu zarz¹dzania; wystêpuje tu wiêc jedynie diagnoza. Nato-

miast audytor wewnêtrzny skupia siê na dzia³aniu systemu i przysz³ych skut-
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kach oraz œrodkach zaradczych, a zatem oprócz diagnozy znaleŸæ tu mo¿na

tak¿e wstêpne elementy procesu projektowania.

Kryterium

porównania
Audyt wewnêtrzny Audyt zewnêtrzny

Cel audytu Ocena systemu kontroli wewnêtrz-

nej, zarz¹dzania ryzykiem i ³adu kor-

poracyjnego realizowana na podsta-

wie wymagañ zewnêtrznych i we-

wnêtrznych w organizacji

Wykazanie zdolnoœci organizacji do

spe³nienia okreœlonych wymagañ

wynikaj¹cych z przepisów zewnêtrz-

nych

Zainteresowane

strony

Skierowany g³ównie do odbiorcy we-

wnêtrznego: w³adz towarzystwa, ka-

dry kierowniczej, pracowników ni¿-

szego szczebla

Skierowany g³ównie do odbiorcy ze-

wnêtrznego: akcjonariuszy w przy-

padku spó³ki akcyjnej, cz³onków

w przypadku TUW, klientów, regula-

tora, traktowany jako ocena pracy

zarz¹du

Koncentracja

uwagi

Uwaga skupiona na doskonaleniu

procesów i osi¹ganiu celów organi-

zacji

Uwaga koncentruje siê na zbieraniu

i analizie dowodów z przesz³oœci

Czêstotliwoœæ Audyty przeprowadzane wielokrot-

nie w ci¹gu roku, planowo i regular-

nie, ale równie¿ dzia³ania ad hoc

Prowadzony co roku

Zakres Obejmuje ca³¹ organizacjê, analizu-

je dokonania przesz³e, jak i zamie-

rzenia zarówno w krótkim okresie,

jak i d³ugookresowe

Koncentruje siê na danych finanso-

wych z okresu przesz³ego. Informa-

cje z zakresu organizacji dzia³ania

oraz procesów w spó³ce oceniane s¹

poprzez pryzmat efektywnoœci dzia-

³ania komórki kontroli wewnêtrznej,

audytu wewnêtrznego. Zamierzenia

przysz³e jedynie w zakresie ograni-

czonym do oceny kontynuacji dzia-

³alnoœci spó³ki w okresie nastêpnych

12 miesiêcy. Opiera siê g³ównie na

dokumentach finansowych i rozmo-

wach z pracownikami

Zakres badania Pe³ne, od strategii do szczegó³o-

wych operacji. Koncentracja na pro-

cesach

W zale¿noœci od przyjêtego planu

badania, zwykle schodzi do pozio-

mu zadañ opisanych w procedurach

oraz weryfikacji dokumentów nie-

zbêdnych do wydania opinii o spra-

wozdaniu finansowym

Znajomoœæ

organizacji

Dog³êbna Ograniczona do zakresu badania

Wp³yw na

doskonalenie

Jedno z podstawowych narzêdzi do-

skonalenia systemu zarz¹dzania

Niewielki

W oparciu o opracowanie S. Wawaka, Ró¿nice miêdzy audytem zewnêtrznym a wewnêtrznym.

Modele wspó³pracy audytu zewnêtrznego i audytu wewnêtrznego mo¿na

podzieliæ na cztery podstawowe rodzaje:

Model I – Niezale¿ne dzia³ania, czyli brak komunikacji i wspó³pracy

miêdzy bieg³ym rewidentem a audytem wewnêtrznym.

Model II – Praca równoleg³a, czyli oddzielne przeprowadzanie audytów

oraz ograniczona wymiana informacji.
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Model III – Wspó³praca sta³a, czyli wspólna ocena ryzyka, synergia w ob-

szarze przeprowadzania testów kontroli.

Model IV – Partnerstwo, czyli intensywna wspó³praca, wysoki poziom wy-

miany informacji, wiedzy i doœwiadczenia oraz wspólnie prowadzone audyty.

W ramach pracy Podkomisji ds. Audytu i Kontroli Wewnêtrznej Polskiej

Izby Ubezpieczeñ w 2011 r. przygotowane zosta³o przy wspó³pracy z firm¹

Ernst and Young opracowanie pt. „Dobre praktyki w zakresie wspó³pracy miê-

dzy audytem wewnêtrznym a bieg³ym rewidentem w zak³adach ubezpie-

czeñ”
8

. W trakcie prac nad tym opracowaniem przeprowadzono ankietê

wœród zak³adów ubezpieczeñ dotycz¹c¹ wspó³pracy audytu wewnêtrznego

i zewnêtrznego.

Wyniki ankiety zaprezentowane w powy¿szym opracowaniu Polskiej Izby

Ubezpieczeñ wskaza³y na to, ¿e w wiêkszoœci polskich zak³adów ubezpieczeñ

funkcjonuje Model II lub mamy do czynienia z faz¹ poœredni¹ miêdzy Mode-

lem I a II. Oznacza to, ¿e dominuj¹ca forma relacji audytu wewnêtrznego

z bieg³ym rewidentem jest relacj¹ charakterystyczn¹ dla systemów prawno-

-finansowych w fazie tworzenia i rozwoju. W modelu tym wykszta³ca siê dopie-

ro praktyka audytów oraz identyfikowane s¹ potencjalne mo¿liwoœci wspó³pra-

cy. W pewnym sensie ju¿ istniej¹ zacz¹tki wspó³pracy polegaj¹ce na sporadycz-

nych spotkaniach i wymianie informacji, czêsto ma ona jednak jeden kierunek,

czyli przekazywanie raportów z audytów wewnêtrznych bieg³emu rewidentowi.

Komunikacja w drug¹ stronê jest znacznie utrudniona i zale¿y bardziej od oso-

bistych relacji ni¿ od wypracowanych zasad wspó³pracy.

Jak wynika z wniosków autorów ww. opracowania modelem, do którego na-

le¿y d¹¿yæ w ramach wypracowanych zasad wspó³pracy pomiêdzy audytem we-

wnêtrznym i bieg³ym rewidentem wydaje siê byæ model partnerski. Fundamen-

tami tego modelu jest wspó³praca w ramach sformalizowanego systemu kontro-

li wewnêtrznej oraz zarz¹dzania ryzykiem. Wspomniany system kontroli we-

wnêtrznej polega m.in. na stworzeniu i okresowej aktualizacji pe³nej dokumen-

tacji procesów, ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych istniej¹cych w jednostce.

Dokumentacja powstaje w trakcie wdra¿ania systemu, a jej audytorami s¹

w³aœciciele procesów, audyt wewnêtrzny oraz bieg³y rewident. W tym modelu

audyt wewnêtrzny i bieg³y rewident wspólnie rozwa¿aj¹ ryzyka istniej¹ce

w zak³adzie ubezpieczeñ oraz decyduj¹, które z nich s¹ istotne dla celów bada-

nia sprawozdania finansowego i dla audytu wewnêtrznego.

Rozwój wspó³pracy miêdzy bieg³ym rewidentem a audytem wewnêtrznym

jest procesem ci¹g³ym – wspó³praca ewoluuje od najprostszych relacji, lub ich

braku, do tych modeli, w których wspólna praca jest wa¿nym elementem

wspieraj¹cym proces zarz¹dzania ryzykiem. Proces ten zale¿y od stopnia roz-

woju systemu prawno-finansowego obowi¹zuj¹cego w danym kraju, a co za

tym idzie wymogów stawianych przed bieg³ym rewidentem i audytem wewnê-

trznym. Poœrednio jest równie¿ funkcj¹ œwiadomoœci inwestorów lub akcjona-
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riuszy danego zak³adu ubezpieczeñ i ich potrzeb co do zapewnienia popra-

wnoœci sprawozdañ finansowych oraz identyfikacji i adresowania poszczegól-

nych ryzyk wbudowanych w dzia³alnoœæ danego zak³adu ubezpieczeñ. Nie-

w¹tpliwie dla zak³adów ubezpieczeñ w Polsce nadchodzi w³aœnie czas, po wie-

lu latach zdobywania doœwiadczeñ i wykszta³cania praktyki, na stosowanie

bardziej zaawansowanych modeli wspó³pracy, w szczególnoœci w œwietle wy-

mogów dyrektywy Solvency II.

4. Zadania komitetu audytu w obszarze relacji audyt zewnêtrzny

a audyt wewnêtrzny

Opisuj¹c rolê funkcji audytu wewnêtrznego i audytu zewnêtrznego w orga-

nizacji nie mo¿na nie wspomnieæ o roli komitetu audytu w procesie monitoro-

wania skutecznoœci systemów kontroli wewnêtrznej, audytu wewnêtrznego

i zarz¹dzania ryzykiem.

Komitet audytu powinien byæ powo³any w terminie 6 miesiêcy od dnia wej-

œcia w ¿ycie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o bieg³ych rewidentach i ich sa-

morz¹dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdañ finansowych

oraz o nadzorze publicznym, czyli do 6 grudnia 2009 r. (dalej: ustawa o bieg³ych

rewidentach)
9

.

Ustawa o bieg³ych rewidentach okreœli³a liczebnoœæ komitetu audytu na co

najmniej 3 cz³onków, w tym przynajmniej jeden cz³onek powinien spe³niaæ wa-

runki niezale¿noœci i posiadaæ kwalifikacje w dziedzinie rachunkowoœci lub re-

wizji finansowej (art. 86 ust. 4). W jednostkach, w których rada nadzorcza

sk³ada siê z nie wiêcej ni¿ 5 cz³onków, zadania komitetu audytu mog¹ zostaæ

powierzone radzie nadzorczej (art. 86 ust. 3), co ma rzeczywiœcie miejsce

w czêœci zak³adów ubezpieczeñ.

Do zadañ ustawowych komitetu audytu nale¿y, zgodnie z ustaw¹ o bieg³ych

rewidentach w szczególnoœci monitorowanie:

1) procesu sprawozdawczoœci finansowej;

2) skutecznoœci systemów kontroli wewnêtrznej, audytu wewnêtrznego oraz

zarz¹dzania ryzykiem;

3) wykonywania czynnoœci rewizji finansowej;

4) niezale¿noœci bieg³ego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdañ finansowych.

W listopadzie 2010 r. Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego przygotowa³ re-

komendacje dotycz¹ce funkcjonowania komitetu audytu
10

. Do zadañ komi-

tetu audytu w ramach wspó³pracy z audytem wewnêtrznym nale¿¹ w œwietle

ww. rekomendacji m.in.:

1) zapewnienie niezale¿noœci funkcji audytu wewnêtrznego;

2) zapewnienie, i¿ funkcja audytu wewnêtrznego dzia³a zgodnie z powszech-

nie przyjêtymi i obowi¹zuj¹cymi standardami audytu wewnêtrznego pod
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wzglêdem kwalifikacji, niezale¿noœci, organizacji i jakoœci pracy oraz zaso-

bów;

3) okresowa ocena funkcji audytu wewnêtrznego z uwzglêdnieniem jej nieza-

le¿noœci i znaczenia/istotnoœci jej raportów;

4) opiniowanie planu audytów na kolejny rok;

5) analiza ewentualnych odstêpstw od ustalonego planu audytu oraz analiza

propozycji dotycz¹cych usprawnienia procesu audytu;

6) wspieranie audytu wewnêtrznego w sytuacjach zidentyfikowania niepra-

wid³owoœci i niemo¿noœci uzyskania odpowiednich wyjaœnieñ;

7) dokonywanie przegl¹du wyników dzia³ania systemu kontroli wewnêtrznej,

audytu wewnêtrznego, z uwzglêdnieniem uwag i rekomendacji pocho-

dz¹cych z okresowego niezale¿nego przegl¹du funkcji audytu wewnêtrz-

nego;

8) weryfikacja adekwatnoœci i efektywnoœci systemu kontroli wewnêtrznej

przy udziale: bieg³ego rewidenta, audytora wewnêtrznego lub podmiotów

zewnêtrznych; proponowanie ulepszeñ procedur w zakresie kontroli we-

wnêtrznej lub wskazanie obszarów, które wymagaj¹ bardziej szczegó³owej

kontroli.

W ramach zadañ komitetu audytu, dotycz¹cych monitorowania skuteczno-

œci systemów kontroli wewnêtrznej i audytu wewnêtrznego oraz wykonywania

czynnoœci rewizji finansowej, wskazane jest m.in. podejmowanie dzia³añ w ob-

szarze koordynacji wspó³pracy pomiêdzy audytem zewnêtrznym i wewnêtrz-

nym, a w szczególnoœci:

1) wspólna dyskusja na temat projektu rocznego planu audytu wewnêtrznego

i zakresu badania sprawozdania finansowego, w tym stosowanej metodyki

i percepcji ryzyka;

2) ocena koordynacji pracy miêdzy bieg³ym rewidentem i audytem wewnêtrz-

nym, w tym stwierdzenie, czy ich praca jest dublowana oraz ewentualne po-

danie przyczyny dublowania prac;

3) weryfikacja sprawozdañ finansowych przed ich zatwierdzeniem oraz dysku-

sja z bieg³ym rewidentem i audytem wewnêtrznym na temat ewentualnych

s³aboœci w systemie kontroli wewnêtrznej zidentyfikowanych w ramach ba-

dania;

4) wspólne rozpatrywanie wyników monitoringu realizacji rekomendacji wyda-

nych w ramach badania sprawozdania finansowego;

5) komunikacja oraz formalne aspekty wspó³pracy a standardy audytu we-

wnêtrznego.

W lipcu 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyda³a Zasady ³adu korpo-

racyjnego w instytucjach nadzorowanych

11

. W Zasadach zosta³y uwypuklone

kwestie roli komitetu audytu w zakresie monitorowania wykonywania czynno-

œci rewizji finansowej. I tak np. podkreœlona zosta³a kwestia niezale¿noœci, jak¹

powinni cechowaæ siê cz³onkowie komitetu audytu lub cz³onkowie organu nad-
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zoruj¹cego, którzy posiadaj¹ kompetencje z dziedziny rachunkowoœci lub rewi-

zji finansowej. Komitet audytu lub organ nadzoruj¹cy w ramach monitorowa-

nia wykonywania czynnoœci rewizji finansowej powinien uzgadniaæ zasady

przeprowadzania czynnoœci przez bieg³ego rewidenta, w tym w zakresie propo-

nowanego planu czynnoœci. Komitet audytu lub organ nadzoruj¹cy podczas

przedstawiania wyników czynnoœci rewizji finansowej przez bieg³ego rewidenta

powinien wyraziæ swoj¹ opiniê o sprawozdaniu finansowym, którego dotycz¹

czynnoœci rewizji finansowej. Zasady wprowadzaj¹ obowi¹zek dokumentowa-

nia wspó³pracy komitetu audytu i organu nadzoruj¹cego z podmiotem upraw-

nionym do badania sprawozdañ finansowych. Rozwi¹zanie umowy z podmio-

tem uprawnionym do badania sprawozdañ finansowych powinno zostaæ podda-

ne ocenie organu nadzoruj¹cego, który informacjê o przyczynach tego roz-

wi¹zania zamieœci w corocznym raporcie zawieraj¹cym ocenê sprawozdañ

finansowych instytucji nadzorowanej.

Warto w tym miejscu wspomnieæ o zmianach regulacyjnych w ustawoda-

wstwie UE dotycz¹cych roli komitetu audytu w jednostkach zaufania publicz-

nego. Nowe regulacje – dyrektywa Parlamentu UE 2014/56/UE i rozporz¹dze-

nie KE 537/2014 zmieniaj¹ce dyrektywê 2006/43/WE w sprawie badania spra-

wozdañ finansowych
12

proponuj¹ zupe³nie nowe podejœcie do komitetów audy-

tu. Kwestie zwi¹zane z proponowanymi rozwi¹zaniami dotycz¹ tego, czy rola

komitetu audytu powinna zostaæ wzmocniona, a mo¿e komitet audytu w ogóle

wyodrêbni siê ze struktur rady nadzorczej i stanie siê odrêbnym organem w or-

ganizacji? Istotna jest równie¿ sprawa wyboru cz³onków komitetu, zakres za-

dañ, jaki zostanie im przypisany, jak równie¿ spe³nienie wymogów kompetencji

cz³onków komitetu audytu. Dyrektywê nale¿y wprowadziæ do prawa wewnêtrz-

nego pañstw cz³onkowskich UE w terminie dwóch lat od ich wejœcia w ¿ycie

– czyli od 16 czerwca 2014 r. do 16 czerwca 2016 r. Podobnie jest w przypadku

rozporz¹dzenia.

Wszystkie powy¿sze regulacje czy rekomendacje wyraŸnie wskazuj¹ na

du¿e znaczenie komitetu audytu w procesie monitorowania dzia³alnoœci zak³a-

du ubezpieczeñ. Znacz¹ca jest tutaj równie¿ rola komitetu audytu w konta-

ktach z audytorem zewnêtrznym oraz audytem wewnêtrznym i ostateczne

„spiêcie” oceny systemu kontroli wewnêtrznej i zarz¹dzania ryzykiem w zak³a-

dzie ubezpieczeñ.

Monika Rosa

dyrektor Biura Audytu Wewnêtrznego w Ubezpieczenia Pocztowe

(Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych

oraz Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie SA)
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External Auditor and Internal Audit in the Insurance

Undertaking

Changing legislation, as well as rapid changes in the economic environment enhance the need for

ongoing monitoring of companies’ business and immediate response to emerging risks. In this

context, a significant role is played by both the internal and external audit.

The cooperation of these two functions is necessary for a comprehensive analysis of the activities

of the entity, including the assessment of the internal control system.

The cooperation models depend mainly on the organization of the company, the degree of its de-

velopment, the growth of the internal audit function and the practice adopted in the course of pre-

vious cooperation of internal audit with the external auditor.

This article aims to introduce these issues and identify possible areas for cooperation, as well as to

present the differences between the role of the internal audit and the external auditor. The

author’s intention is to bring the two audits closer in order to increase the value of their work not

only for companies, but also for the development of their own activities.

Keywords: Internal Audit, External Audit, Solvency II, Audit Committee.
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