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Zarząd
Spółdzielczej

Kasy

Oszczednościowo- Kredytowej

Infonnuję, że

w Dzienniku Ustaw z dnia 26.07.2012r., poz. 855

ustawa z dnia 5 listopada 2009r.
ustawa). Zgodnie z

D

spółdzielczych

została

opublikowana

oszczędnościowo-kredytowych

kasach

(dalej:

art. 93 ustawy wejdzie ona w życie po upływie 3 miesięcy od dnia

ogłoszenia,

z

wyjątkiem

ogłoszenia,

art. 24 ust 6, który wejdzie w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia oraz

art. 24 l,lst.5, który wejdzie w

życie po upływie

18

miesięcy

od dn.ia

art. 83 pkt 1 i 2, które wejdą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia..

Kasy, na podstawie art. 87 ustawy w terminie 3
obowiązane są,

do przeprowadzenia audytu

miesięcy

zewnętrznego

Nadzoru Finansowego, Kasie Krajowej, ministrowi
Narodowemu Bankowi Polskiemu, Komitetowi

od daty

wejścia

jej w

życie

i przekazania jego wyników Komisji

właściwemll

Stabilności

do spraw finansów publicznych,

Finansowej oraz

Krąjowej

Radzie

-Spółd7jelczej.

Wskazani

ustawą

odbiorcy 'wyników audytu dokonali

ustaleń

w zakresie obszarów

badania, które powinny być poddane analizie i ocenie przez biegłego rewidenta. Odbiorcyaudytu
poza

Kasą Krajową,

uznali

celowość przyjęcia

szerszego,

standardowego badania sprawozdania finansowego, sposobu
badania ze

względu

na fakt,

iż

z woli ustawodawcy audyt

niż

ma to miejsce w przypadku

podejścia

stanowić

ma

do

określenia

rodząj

zakresu

bilansu otwarcia,
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się

co jak

wydaje oznacza

kompleksowych

konieczność

zawierający

'v\rykonywanego na podstawie art. 87 ustawy,
Rewidentów. IGBR w przekazanej do
konieczność olcreślenia

także formę

KIBR,
oraz

usługi świadczone

przeglądu

raportu, który

przez

oczekiwania co do zmesu audytu

był również

Urzędu

według

standardów,

zawartość

i

biegłych

zewnętrznego

konsultowany z Krąjową Izbą Biegłych
uznał

Komisji Nadzoru Finansowego opinii

których przeprowadzony zostanie audyt zewnętrzny,

będzie

efektem przeprowadzonego audytu. W opinii

rewidentów nie

historycznych informacji finansowych.

poświadczające

diagnozy sektora oraz

ustaleń.

Przygotowany dokumenty

a

prawidłowej

dokonania

są

Mogą

wyłącznie

do badania

realizować również

inne usługi

ograniczone
oni

regulowane prl.ez Krdjowy Standard Rewizji Finansowej 3 oraz zgodnie z ust. 30

KSRF 3 - w kwestiach nieuregulowanych w krajowych standal'dach rewizji finansowej - przez
postanowienia

Międzynarodowych założeń

wskazówek wydanych przez
do innych

niż

koncepcyjnych

finansowych

dokumentach IFAC jest mowa o innych

usługach

definicją usług poświadczających .

więc biegły

każdym

atestacyjnych, standardów i

Międzynarodową Federację Księgowych

przeglądy sprawozdań

badanie i

usług

Tak

(IFAC),

czymlOści

odnoszących się

rewizji finansowej. W

atestacyjnych, których definicja pokrywa
rewident wykonuje

się

usługę atestacyjną

z
w

przypadku, gdy jej wykonanie zostanie mu powierzone. Zdaniem KIBR, audyt

zewnętrzny

przeprowadzony na podstawie art. 87 ustawy

innej UShlgi

atestacyjn~i,

ma bowiem na celu

mieszczący się

ocenę zagadnień

w zakresie definicji

zarówno finansowych, jak i

niefimmsowych, a w rezultacie potwierdzenie stanu ekonomicznego i organizacyjnego kas na
dzień objęcia

ich nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. KIBR stoi również na stanowisku,

przeprowadzenie audytu

zewnętrznego

zawarciem umowy o wykonanie innej

zgodnie z art. 87 ustawy powinno
usługi

atestacyjnej

zostać

pomiędzy daną kasą

iż

poprzedzone
a podmiotem

uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
Uwzględniając

stanowisko KJBR, a

zewnętrznego, przekazuję Państwu

wytyczne dla podmiotu
załącznik

wiadomości

przeprowadzającego

audyt

wskazanych

Urzędu

oczekiwań dotyczących

ustawą

odbiorców audytu

i wykorzystania dokument

zewnętrzny,

do umowy, precyzujący zakres wykonywanych

W ocenie

Urząd

do

także

który powinien

zawierający

także stanowić

usług.

Komisji Nadzoru Finansowego brak jest przeciwskazań dla prezentacji
zalcresu audytu przez

każdego

z jego odbiorców. W

związku

z tym,

Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje przygotowany dokument .,Oczekiwania

dotyczące

zakresu audytu wykonywanego na podstawie art. 87 ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o
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spółdzielczych

kasaell

oszclQdnościowo-kredytowych"

do wykorzystania w prtlcach zwićlzanych

z ustawowym obowiązkiem kas w zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego.

Ro windQllloścj:
Krajowo Spóldziclc7.a Kasa OS7.CZ9dnOściowo-Kred)'lowlI
~nląc?jnik:

Ookumenl znwlerajęcy oczekiwaniu dotyc7.ąCe. znkresu aud)'tu wykony\Yonęgo na podstawJc art. 87 uslawy% dnia 5
listopada 2009r. o spółdzielczych k"t>ach oszc~d\l()ścim\',o·kredytowych
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Oczekiwania dotyczące zakresu audytu wykonywanego na
podstawie art. 87 ustawy z dnia . 5 listopada 2009 r. o
spółdzielczych kasach oszczę<1n·ośeiowo.. kl~ec1ytowych
Biorąc pod. UWtl~ę; it p.odsta.wą wykonywania znwodu biegłego rewidenta jest lIstawa
z dnia 7 llll\ia 2009 f, o bległyćh rewidentach i ich SattlO1'Złlc1zic, podmiotach \1pl'flWl'lionych do
badania s].')tnwozdw\ finansowych oraz G nadzorze publicznym (DZ. U. z 2009r. Nr 77, poz.
649 ze zm.), orllz zasady etyki zawa~ w uchwale nr 4249/60/20.11 Krąjowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie ;r.łlsad etyki zawodowej biegłych
l'ewidentów - zdaniem Komisji Nadzorn Finansowego (dal~i: KNF) biegły rewident
prz~prownd~ająey audyt zewnętr'llly Sl,ćłdzielozej kas, oszczędnościowo kredytowej w celu
spełnienia prze?; nią obowiązku zawartego wart. 87 \lSl'Qwy z dlllll 5 lisłopada 2009 r. o
spółdzielczych kasaoh oszczędno§ciowo-kredytowych powinien zaplanować ten audyt z
uwzględl1ieniom
Finftnsow~, R W

wszystkich zasad wynik~qcych ;l Krajowych Standardów Rewizji
kweStinch uieuregulowunych w tych standardach z Międzynarodowych
Standru'dów Rewizji Finansowej.
Mając na uwadze nie7.ależno.ść biegłego rewidenta KNF stoi na stanowisku, iż za
stwol"lenie Usty procedur kontrolnych, których przepl'Owadzcnie jest niezbędne do wydania
odpowiedniej opiniit odpowiedzialny jesl biegly rewidtnt wylromuący badanie. Lista laka
powinna powstać w procesie planowania badania. z uwzgl~dnieniem wytycznych
Sl)OloządzOllyeh .przez odbiorców audytll, i być w sposób indywidualny dostosowana do
specyClki badnnej jednostki. a tald.e uwzględniać wytyozne sporządzone przez odbiorców
audytu. Ze względu nR fakt, iż badanie audyto:we pr"/.eprowadzane na podstawie art. 87
ustawy 7. dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszcządnościowo-kredytowycb jest
jednorazowym badaniem lllf\iqcym na celu zbadanie sytuacji ekonomicznej i organizacyjnej
kas na moment zmiany podmiotu nadzol'L\iącego system skok, które mn jednocześnie
zapewnić pOl'ównYWlllno~ć pOb'Zczeg61nych wyników Rudym. w opinii KNF zasadne wydaje
się sporządzenie listy oczekiwmi odnośnie zakresu przeprowadzanego ł1Udytll. Lista ta
wskaztue minimalne oczekiwania odnośnie zakresu badąnin. dla skoków posindnjących min.
200 mln. aktywów i mo~e zostać rozbudowana przez biegłego rewidentu prl.eprowadzającego
audyt. jeśli tlzna on, że wykonanie dodutkowych procedur jest niezbędne din właściwej occny
sytuacji kasy. Dla pozostałych skoków lista powinna stanowić podstawę badania zgodnie z
zasadą proporcjonalności.

1.

Oczekiwania ogólue
l) audyt powinien zostać pl'Zeprowadzony przez biegłego rewidenta dotychczas
niebn.dnjącego sprawozdm'l flllat1Sowych danej skok orAZ posiadającego odpowiednie
kompetencje w zakresie atldytl.l instytucji fmansowych (w tym banków spółdzielczych
ilh.ib baoków ~omercyjnych). Biegły rewident nie powinien być karany przez Krajowy
Sqd Dyscyplinarny na podstawie a1't. 31 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach i ich

IZgodnie z art. 87 ustawy :t dnia S listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych kosy
3 młesięcy od dnia wojścla w tycie ustawy do Ilrloprowadzellln IlUdyll11.0wnęt17.nego
i prlekazanin jego wyników KOl1\iiji Nadzoru r-inansowego. Kaslo Krnjowej, minislrowi wlnściwclllll do spJ'Q\Y
finansów publicznych, Narodowclilu Bankowi ł'olskicmu, Komitetowi Stabilności Finansowej oraz Krajowej
Rodzie SI>Óld1.lełczcj. Audyt'przcprowndzQ. biegły rewident.
obowlllZłlne SI} W tcrllllnło
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s~morZłldzfe,

2)

3)

4)

5)

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdafl fimlOsowych oraz o
nadzol7.c publicz,nym.
audyt zewnętrlny powinien zostać przcprowudzony w oparciu o krajowy standard
rewizji fInansowej nr 3 (..KSRF 3')) oraz w kwestiach nieuregulowanych w krajowyc11
standardach rewizji finansowej - w oparciu o postanowienia Międzynarodowych
zalożeli koncepcyjnyoh llshlg atestacyjnych, standardów i wskal.ćwek wydanych przez
MiędZYłUlrodowq Federację Księgowych, odnoszących się do innych ni1. badanie i
przeglądy sprnwozdml finansowych czynnośoi rewi~i finansowej,
powinien zoslnć dokonany opis przyjętej metodyki badania/doboru próby do badania
oraz poziomu istotności w odniesieniu do badanych zngadniel\. Poziom ten powinien
być _ ustalony z zachowaniem oslrożności .oraz wykorzystaniem wiedzy i
doświadczenia kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badanin sprawozdań
fimU1sowych instytucji sektora finansowego.
pod&tawę dokonanej przez bieglegorewldenta oceny powinny stanowić w
szczególności przepisy:
a) ustawa 7. dnia l4 grudnia 1995 r. o sp6łdzielczych kasnch oszczędnościowo
kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1. poz. 2 ze zm.),
b) ustowa z dnia 16 września 19821'. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr l ą8,
poz.l848lj. ze zm.)
c) ustawa .z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r' t Nr 152,
poz.. 1223 ti. zezm,),
.
d) tlstawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr,tP.-!ł.h
poz. I 178, ze zm.),
.
e) llstuwa z dnia 12 września· 2002 ·r. o elektronicznych instrumentach platniczych
(DZ. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385, ze zm.),
;.
t) ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu pral'iu pienię,dzy oraz
finallsowuniu terroryzmu (Dz. U. ~201 Or ..:Nt 46, poz. 276 ze :.r••m.),
~-,
g) ustawa z dnia] 9 sierpnia 2011 r. o nSlugllch płatniczych (Dz. U. z 2011 r: Nr
199, poz. 1175)
h) rozpol'ządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie
szczególnych zas.ad raghl.lnkQowości s'1'6łdzielczych kas .oszc!(.ęQnościo.wo~
krodytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 45),
i) rozpol'ządzenie Ministra Finansów z dlun 12 grudniu 2001 r. w sprawie
szczególllych zasad uznawania, metod wyceAYtzakl'CSU ujawniauiłl i spos.obl.l
prezentacji instrumentów fU1ansowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674 ze
zm.).
j) rozporządzenie Ministl'a Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7
wrześllia 2010 r. w sprawie wymagań. jakim powinna odpowiądać ochrona
wartości
pieniężnych
plozechowywanych i transportowanych przez
przedsiębiorc6w i inne jednoslki organizacyjne (Dz. U. Nr 166. poz. 1128),
k) uchwaly ZDrl.ądu Kasy Krajowej wydane na podstawie nr!. 35 pkt 5) i 6)
ustawy o skok z dnia 14 grudnia 19951'.,
l) a także wewnęlrzne regulacje badanej jednostki (w tym 1\1. in. statllt, uchwaly
zebl'ania przedstawicieli, zarządu,rady nadzorczej, regulaminy i inne).
w prqpadk.\.l, gdy ostatnia opinia z badania sprawozdania finansowego przcz biegłego
rewidenta ztlwiendn objaśnienia dodatkowe, zastrzeżenia lub opinia była negatywną,
należy także odnieść się do wskuznnych zastrzeżeń, objaśnień dodatkowych lub
negatywnej opinii. Należy zw~tyfikować tukte, czy byly przypadki odmowy wydania
opinii.
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6) okres obję~ audytemzewnętrzuynt obejmuje ostatni zakończony rok obrotowy oraz
okres od'jcgo ",akoń~zenia do.końca miesiąca popl7.edzajt}ccgo wejście w życie ustawy
zdllia 5 Hsttmadll·2009 rokuosp61dżielcr.yoh kasach oszo.zędnościowo-kredytowych.
7) z 'przeprowadzonego audytJ,l ~eWllęlt"'l.ncgo powinien zostać sporządzony raport
:r..awieląjący istotne wnioski z bądnnio.

II.

Zgodnoś~ dzi.nłanio

skok z przepisami·prawa

A. Zasady rachunkowości
Nal~ dokouaó·oc.eny .i przedstawić wnioski dotyc~ce: .
l) zgQdno~cl prowadzonej raehunk9wośel skok z ustawI} o rachunkowości.
l'ozp.ortqd7"etliem Mblistl'a Finans6w w sprawie·,BZczeg6hlych 2asad raćl\Lmkowości
8p.ół<dzłelozyeh kas o$zozędilośoiowo"kl'edytowy.ch Qł'fIZ l'Qzpol'ZąaZel1iem Ministra
Finansów w sprawie żasad uznawania, metod wYceny, zakresu luawniąnia i sposobu
prezentacji lnslrument6wnnansówych,
2) przyjętych przez kierownika jednostki uchwal okre~ł~ąeyoh wady prowadzenia
raol11.lnkow0ścl, n w sZGzeg61Ho§ci dokumcl1tt1i!ji wymaganej pl:zepisflJ11i art. 10
ustawy o rachunkowości,
3) lik.tualizacji zakładowego planu kont prr~oprowndzaneJ w lonnie uchwał Zar~qdu,
4) zgoanośdi pllU\U kont z wzorcowym ploneln. konl przygotowanym przez Kasę Krł\iową
oraz zgodno§ci dekretów ksi,gowyoh z szablollami dekretów ustalonymi przez

Kasę

Krajową,

5) określonej w formie uchwaly Zar.l'ldu instrukcji obiegu dokumentów (w tym
pomiędzy centralą a placówkm'l1i skok), sp~sobu i mIejsca pl"lecbowywania
dokumentów oraz sposebu ptzesyłanie dokl1ment~w oraz danych,
6) sposobu oraz oZQstotliwości arćhiwizaeji dzienn~ ,księgi .głównej,
7) sposobu.prowadzenia. kont ksiąg pomoeniczyoh oraz ich z~odności z 1111. 17 ustawy o
rnc.hwlkawaśol, czyli dla Olqjątku trwałego,. ro-ztaćhullk6w z kontrahentami,
rozrachunków z praCOwnikami .. imienne kamy W)'llagrodzeil, ewidencja ZUS,
podatki.
8) sposobu pl'zeprowac\zcl1ia na koniec roku Inwentaryzao.ii mll,i.ątktl badaJlej jednostki.
zgodnie z W~1Jl1ognmi. ustttw}' o l'aehunkowośoi w~akl'osie iUW01HElI'yzacji,.
9) pl'awjdłow0sci wyceny pozycji nktyw6.w z tytułu odt'ocw.11ego podatku
doóhodow~go. Nałeż.y sprawdźić prnwidlowo~ć · l;~ęcla odpisów akt~iuHzlljących w
podstawję f\ktyw~w z tytulu p.odatkll odroozollego, W prqpadku skok, które nic
podlegały dotychczas obowiązkowemu blldłwiu sj)raWOzdill\ l)l'ZCZ biegłego rewidentłl
nale1iy oszacować dodatkowo wpływ na wynik Jednostki zmiany prtepis6w w tym
zakresie jakie dokonuje ustawa o skok z dnia S' listopada 2009 r"
lO)prawidłowo§ci tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podutku dochodowego
(niezreallzowane dodatnie wyceny papierów wartościowych, wysokość naliczonych.
ale niezaplaconych odsetek). W przypadku skok, które nie podlegały dotychczas
obowiązkowemu badaJliu sprawozdań przez biegłego rewidenta należy oszacować
dodatkowo wpływ na wynik jednostki ?.Jnh1ny pnępisów w tym 21:lkresie Jalde zostaną
dokonane pJ!Zez ustawę o skok z,dnia 5 listopada 2009 r.,
11)spOS9bu wycen,y poszczei'6ln.yeh pozycji ł\ktywó,w I pasywów oraz ich zgodności z
ustawą o rnchunkoW~ś(i)i ;oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie
!łzczeg6łowyoh zasad. ·lIzna:wan:ia. metod wyceny, 7..akresu ujawniania i sposobu
prezentacj1 instrumentów final1sowyeh. W szcz~gQlności nolety·ustaH~, jaki wpływ na
sprawozdlJrue finansowe 11littlaby wycelU\ aktywów finansowych (kre~yt6w i
pożyczek) przy założeniu ujmowania w czasie Pl'owjlji i innych opłat metodą
efektywnej stopy procentowej. W przypadt<.u skok, które nie podlegały dbtychczas
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obowiązkowemu badnruu sprawozdań przez biegłego rewidenta nnleży oszacowa6
dodatkowo wpływ nn wynik jednostki zmiany przepisów w tym zakresie jakie zostaną
dokolHlue przez ustawę o skok z dnia 5 listopada 2009 r.,
IZ)wplyw1.I na sprawozdanie finansowe transakcji zjednostkami powiązanymi (włączając
w lo również m,in. 7.miany w zarządzie, istotnc zmiany W strukturze właścicielskiej
jednostki). Należy zwrócić szczególną uwagę i opisać posiadanie odpowiedniej
dokumentacji cen transferowych, oraz opisać proces uzgadniania rozrachunk6w I
charakter transakcji ze stronami powiązanymi (uwzględniając powiązania zarówno
kapi la/owe jak i, osobowe),
/3) sposobu ewidencjonowania przez skok niespłaconych pożyczek czlonków, któr.lY
utracili członkostwo w skok w wyniku zgonu oraz sposobu ewidencji pożyczek
członków uktywnych,
'
14) sposobu prowadzenia prlez skok ewidenqji udziałów i wlcladów zdeklarowanych, lecz
niewplncollycb or~IZ sposobu ewidencji udziałów i wkladów osób. ktÓl'e wystąpiły ze
skok,
15)systcmu dokumentacji kasowej (KP, KW, raport kasowy),
16) sposobu dokonywaniu pl'zez skok stosownych odpisów aktuaHz,ujących pożyczki i
kredyly pileterl11inowane. Sprawdzić, jakie wyniki wskazują historyczne analizy
ściągalności w świetle utworzonych odpisów, a także określić zgodność utworzonych
odpisów z ustawą o rachunkowości, w szczególności z art. 35b tej ustawy,
J7) sposobu tworzenia przez skok odpisów na naliczone, lecz nic7..apłacone przychody od
należności pJ"'l.cterminowanych.
~'
18) poprawności rozliczeri wpłat na należnośoi przeterminowane (naliczanie odsetek
zwykłych, kamyoh, opłal k011lomlczyeh, Słldowych itp.) z uregulowaniami
wewnętrznymi w tym regulaminami. statutem,
19) sposobu wyceny inwestycji dlugotenninowych oraz zgodności tej wyceny z ustawę o
rachunkowości. W szczególności dotyczy to aktywów ~wią,zanych z funduszem
stabilizacyjnym l spełnienia przez niego definioji składnika aktywów zgodnie z ustawą
() rachunkowości (czy skok przyslug1,lją korzyści ckonomicztte i czy posiada n-ad nim
kontrolę zgodnie 'l. art. 3 \lsl. l pkt 12 llstllwy o l'tWbunkowości).

.,
'.1

. ;

B. Gospodarka I"leC'towymi ąktywlut1i h+walymi, war.t~śclftmJ niernatcriaJnymi l
pl'llwnymi oraz innymi aktywami trwałymi
Należy ocenić i piledslClwić wnioski dotyczące:
I) prqjętych przez Zarząd stosownych uchwał określających metod)' amortyzac.ji
środków trwałych oraz ich zgodność z art. 32 ustawy o rachunkowości,
2) planów amortyzacji środków trwalych,
3) SPOSOb\1 prowadzenia księgi inwentar'lowej środków trwałych.
4) sposobu ewidencji obcych środków trwałych,
S) inwestycji w obce środki trwałe (ocenić wielkość tych inwestycji), w tym:
a) przeprowadzane ulepszenia
modernizacje obcego środka trwałego
(z uwzględnieniem czy jednostka miala prawo do kapitalizacji poniesionych
wydntktJw; OZ)' powinna rozpoznuć je jako koszlokresu),
b) otrzymane zgody wynajmującego na przepl'Owadzenie tych pra,c,
c) wysokość pr-ąjętcj stawki amortyzacyjnej w tych środkach,
d) czy przyjęty okres amortyzacji nie jest dll1~szy ni~ okres nąjmu środka?
6) oznakowanIu elementów wyposażenia oraz daty ostatniej inwentllryzacji ~\'Odk6w
trwalych i sposobu ujęcia Jej w księgach rachunkowych.
7) istotnych sald oraz zmian lub powod6w braku zmian w słlldach kont .aktywów
Il'walych, w szczególnośći:
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o) zmian. kt6re moglyby wskazywn6 na utratę wartości posiadanych aktywów
trwąłyeh (m.in. nieliżyw~Ul.o ~redkl trwało. środki trwale w punktach
przeimaczonych do likwidaoJi, ~rodki trwale w niereutownych operacyjnie
punktaeh)ł

b) wartości niemnterialnych i prawnych
c)4tQdkOw trwalj(eh w bndowłe - z .uwzBlędni'ęl~iem celu ekonQmi.cznego .,budowy"
tYQh . śtodl(:ó.w tl:'Wftły.ehornz 10h utl'~t~ w.arte'ści.
8.) tl1łl1:111!lkoji łączenia. I :pl!z~h'1):a:Włulia przez bada.nq jodho.s1\kę im),ych podmiotów
(spół(!zic.łlui). a w szczególności : 0ooniĆ ryzyko utraty watlo.ści, inwestycji w przejęte
podmioty.
9) pJ:awldlowośoi W)'knzywąnia wnów leasipgu op~mcyjnego i unansQwego w bila.nsie
(np. umowy z TZ SKOK na środki trwale. C'CJ TF SKOK na oprogramowanie), W
przypadku skok•.k1'Óro·ni, podlegały dotychczas obowią:r.kowemu badaniu sprawozdlul
prze~ biegteg() r.ewidenta należy oszaoować dodatkowo wpływ nn wynik. jednostki
zmiany przepls6w w tym zakresIe jakie zostam! dokonane przez ustawę z dnia 5
listopada 2009 r. o skok.
C. W)'ln9.f~l. dotyczące. systOlllÓW inforDlstyczn)'cll
Należy dókona~ oceny .j p~edstawić wnioski doty~ząoc:
1) posladElm~go pl!Zez. sk(!)'k pl'Ogl'I1111U 8łl1~ąoego .do 'ewidencji
Qcenić Jego zgQ.dno,dó z ustawą o 'l'o.uhulikoWQ!ci,

7.daf"/.cl1 gospoc1E1l"czyeh ornz

2) sposobu zabezpieczenia za.twierdzonych. danych przed modyfikacjami.
3) często.tliwQ~c.i wykony.wania progtamów serwisowych (dOkonujących korekt zapisów
w podstawowym s)'sLemie ksi'tg.owym), mąj4cyc~\ wpływ na księgowania oraz opisać
czytelność dokumeltlacji programów serwisowy~h i sposób wC1')Itlkacji poprawnogci
ich działania przez .skok,
4) sposobu zapcWl,\ienin autOlllatyc~n<u ko.ntroli c1llgło.ścI zapisów i przenoszenia
obrotów,
S) $posobutwol"J>enia miesięcznyoh zestawień obrotów i sald kont księgi głównej.

III.

Ryzyko W działalności kasy i stosowane mecłlanizmy kontrolne

A. Dzinlalnoś:ó p,otyczkowowkredytowa
wltioski dCiltyczące:
kredytów pl'zcterminownnych. co do których poziom
przetenninowartia osiągnął dwie pelno raty (i powy:tej) oraz jego stosunku do salda
potyczek i .Jaoed:ytów og6łem~ nłllG~yocenić równid udzIał tych mdeiności w
pożyczkach i kredytach przetel'Jninow811)'ch powyżej 30 dni. Należy też ocenić i
przedstawić wnioskj w odniesieniu do. kształtowania się stosunku salda pożyczek i
kredytów. co do których poziom pl'zeterminowania. osiągnął co nqjJlUllej dwie raty do
salda potycz-ek i kredytów ogółem l1a koniec roku poprzedzającego badnnie oraz na
dzień badani8t
2) ł\kt1.1Jłlnego salda pO.~yc~ek . odzyskiwanych drqgą sądową oraz salda należności

Należy ooenić i przedslawić
1) salda potyczek j

zasądzonyoh.

3) wielkościł strukwl'Y\ jakeści kl'ądytQw i PQzycze'~ udzlelollycb osobom wymienionym
w al't. 25 lIśtEiwy Q 'skok. $ptawdzlół ezy spelntpne są lhnity ustawowe w zakresie
po~yczek dla tych os6b uregulowano w l,I$lawjo z onbl 14 gmdl1ia 1995 t'oku Q
spóldzielQzy.qh kas.ach oszczędnli>~oiowo..kreQytowycll.
4) wysoko~oi strat związanych ze spisaniem potyQzek i kredytów w cic;żar kosztów.
Okre.41ić przycz)'nę strat oraz łączną waltość sirat.,
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5) struktury przetcnninowania

pożyczek

kredytów wg okresu prz,etel1l1inowania w

następujących przedziałach:

a) do l 111icsil}Ca
b) od 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) od 3 miesięcy do .12 miesięcy
d) powyżej ł2 miesięcy

6) udzialu kredytów na l1nansowanie nieruchomości (na cele mieszkaniowe oraz
hipoteczne) w calości snlda kredytowego oraz ich poziom pr:leterminowania,
7) prowadzonych przez skok ustug dła' osób prowadzących działalność gospodarczą,
udziału kredyt6w udzielonych na prowadzenie działalności gospodarczej w calo~ci
salda kredytowego oraz poziom ich przelenllinowania;
8) sposobu Iwzyznawflnia debetów w ROR oraz kredytów w ROR. Należy zbadać
»oziom pr:lctenninownnia oruz adekwutność odpisów,
9) zasad przyznawłlnia. limitów kredyfowych w I'acbunkach kalot, Ich splacalnoścl o.raz
adekwatności odpisów,
IO)wysokości dokonanych przez skok cesji wierzytelności nn rzeoz podmiotów trzecich.
Ocenić, jaki Jest portfel tych spraw, kiedy kończy się okres pQwierniczego przelewu.
Określić sposób l wielkość dokommych stosownych odpisów nI! rzecz scedowanych
należności, oraz sposób tworzenia stosownych rezerw na prl.yszłe zobowiązani!!
związane z wynagrodzeniem podmiotów z tytułu przelewu wierzytelności,
ll)współpracy i rozliczeń z podmiotami, na rzecz których skok dokonaJ cesji,
12) udziału kredytów i pożyczek czlonków, którzy ulracili członkostwo w wyniku zgdhu,
w saldzie kredytowym ogółem a w przypadku przeterminowania tych pozycji ich
udział w caLkowltym przeterminowaniu,
13)efeklyvłllości kontroli wewnętrznej w zakresie wspólpracy z po§rcdnikami,
14) przyznawania poiyczek (kredytów) balonowych (wielkość przynajmniej jednej raty
przekracza 30% wartośoi kredytll lub pożyczki a okres umowy jelit dluższy nit 6
miesięcy) lub Z. dluższymi okresami karencji - jakie jest Ich saldo i ich udział w
łącznym saldzie udzielonych przez skok pożyczek i kredytów: nąlcży podać okresy
zawarcia poszczególnych umów ornz okresy po których pożyozki (kredyty) będą
spłacane.
15) wielkości portfela posiadającego ~bezplec:z;enle (rzeczowe lub poręczenie).
Sprawclzlć, jukn część portfela znbezpieezenia ni.e posiada, a lilkże zbadać
prawidłowość ustalania zabezpieozenia,
ł 6)transakqji sekurytyzncji ryzyka. Ooonić zgodność tych transakcjI z przepisami prawa
oraz adekwatność wyceny pozyskanych aktywów,
17)sposobu badania Zdoh'lości kredytowej: czy te czynności nale7.Jj. d.o obowiązków
upoważnionych .osób I komisji kredytowej oraz zgodności obliczania zdolności
pożyczkowej z Ilonną dopuszczalnego ryz.yka uchwaloną pr.lC~ Zarząd Kasy Krajowej

w zakresie obliczania zdolności pożyczkowej (uchwała nr l z 2,02,2009r.),
J 8) procedur udzielwlia pożyczek i kredytów oraz sposobu ich zatwierd7..ania do wypłaty,
w tym potyczek i kredytów dla czlonków organów kasy j pozostałych pracoWnikÓw
skok. Należy sprawdzić zgodność tej procedury z przepisami ustawy Q skok, oraz.
określić podział zadrui pomiędzy poszczegóhlymi komórkami wewnętrznymi a także
określić cz), funkcje sprzedażowe rozdzielone są od funkcjj decyzyjnych i
kontrolnych. SprawdzIć, czy dla członków organów skok procedury udziolania
pożyc:lck i kredytów spełniają 1101my ustawowe VI' tynt:
a) czy ł'ąC1JlU wysokość udzielonych pożyczek nie przekracza norm ustawowych!
b) czy cz,Jonkolll organów kasy nie udzielano pożyczek nu warunkaoh
korzysltuej szych s
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19)prawjdłowo~ui i kOn1plę~noścl dokUlUentł\cji krepytQwej
przyJ.~tymi procedurami). Należy fnkte okre~Hć

(zgodność
sporządzania

i potyczkowej

zasady

z
i

przechowywania dokulllentaGii kredytowoj i po~yczkowej)
20) występującogo w skok 2;jawiska 1zw. ..rolow~nia kredytów" (dalsze za~łużanie
poprzez spłatę dotychezasowego i· wydmiia dodatkowych środków). Jnka jest skala
tego zjawiśka.? Czy rolowaniu podlegają tElk~e nnle:zności pl7.etenllinoWłlJ1e?
21)pr6cesów .renegocj~cji. Jaki·-pJooont tych spraw t~fja ponownie do windykacji? W jaki
spos6b;renegolSJowano pOzyGjea'ł klasyfikowane?
22)8tQS"Q:wanYQh~s.ad zabezpieczenia pożyo~ek i kredytów oraz rodzl'ijo zabezpieczeń,

23~'prowudtoneg~ p~z skok ręjestru.zab~zpieczeń .i Je~o. aktualno~ci,
24)przyj.ęty.ch .przez skok zasad w.y.oeny zabezpt~ozę~.

25)przyJ!t,tych. przez.skok ząsnd akceptacji poż~cżek t kredytów 01'IlZ akceptacji inwestycji
finansowyoh i kapitałowych.
.

B. DzłRłn~o~ti inwestycyjna
Nnl.eż>, dokonać :o:(l"C~1lY i 'plozedstłlwić

wnioskl dotyczące:

1) re.ntowno~ci" tttl'Z)'ll:tywnJ+ych lokat w błlllkaolt,

2) wzajemnych

1'07.raćl\unk6\v pomiędzy

skok .i KaSt}

Krl\iOWłl>

oraz

spełniania

norm

ustawowych tych rozr.achunków,
3) lld2iBłów w inll.ychpodmiotnch,
4)

C.

jakośoi pozostalych. naletnogoi (poza pO~yczkMii i kredytami członkowskimi), orłlZ
okre~łić ich udzi.nl, strukturę przetemlinowanta ł o tak?e zgodJlo~ć Inwestycji skok z
ustawą o skok (np. inwestycje w akcje, inwestycje w §rodki trwałe).

Działalnoś~

depozytowa

Należy dokonać Q.ceny i pw..edstawić

l)

wewa~trznycl1

procedur

o·mz kasaoh - Jakle
p~edhllotenl

wnioski dotyczące:

w systemie skok, tj. Kasie Krajowej
kiedy były nowelizowane. co było

zattądzania· pł)'0110tcią

Obowiązują regulacjeł

zlufnn,
merytorycznej i poprawności dęfinfcji przyjmowanyoh do zarządzania
1')I,z.y.k..ienl plYllllotol,w wrn • płynnośclą bieżącq, kr6tkotenninową, średniotenuinową.
długoterminową., rezerwą plymlo~oi itd.,
,
3) prawidłowości prscesu. grGmadzenła i utrzY.1l1ywtl1.lia rezerw płynnych w kasach,
4) pozh'lnu ryzyka ply.nno.ścl- zbadać i OCBn!Ć !Uięd~y innymi:
a.) kształtowanie się plynnoaci krótko, średlub i długoterminowej, poziom. ll'cnd i
2)

za.wartoś~l

ZllliC:>lUlOŚĆ wskaźników plYlll1otłcł,

b) analizę bazy depozytowej. ud~ił11pokryoia pożyczek i kredyt6w depozytami,
e) dopasowanie termin6wzapndnlnośeilwymngalnosci,
d) sttibUllOjĆ i poziom koncentracji źr6deł finansowania,
e) wpływ sytuacji finansowej kas na poziom ryzyka płynności, w tym utrzymanie
źródeł finansowania (zwłaszcza. gdy kasa ponosi stratę fiIUlIlSOWą),
1) poziom aktywów płynnych,
g) ewentualny dostęp do rynków knpitałowyąh (w szczeg6Jllo~cl w czasie sytuacji
wyJQtkowych lub kJ'yzysowych),
h) o.cenę cl1nrakteru t wolUrnellu t przewidywanego wykorzystania zobowiązań i
operacji pozabilansowych (jeŻ\:lH występ1.U4),
i) wpływ operacji pozabilansowych nn poziom ryzykn płynności Geżeli
.występuj q),
j) wpływ ryzyka kredyt.owęgo llł\ t')!zykQ płynności,
k) wiU10ŚĆ luki fii1~nsowariia, luki sku111ulewnnej (inne miAry, jeżeli występują),
5) sporządzanyoh stres6 testów oraz prognoz dotyczących plYłIDości,
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6) inLol1nacji

jakościowych dotyczących zarządzania płynnością, rówl1le~

np, strategi~

dzialnlności,

7) planu awaryjnego utrzymania płynności,
8) przypadków zerwanych przez kasy dobrowolnych lokut. udzielonych kredytów dla
kas, wyplat z rezel"Wy płynności, itp.,
9) systemu. .limitów l ich przestrzeganie,
lO}adekwlltnaści systemu sprawozdawczośoi w zakresie ryzyka płynności, w tym jakQści
mcchllllizmów kontJ'oli wewnętrznej.
ł 1) stabilności żr6del tinnnsllwall.ia, w tym bazy depozytowej,
12) osadów, sezonowości, trendów, sposobów ustalania oprocen.towania itd.,
13) dynamiki wzrostu/spadku depozytów (w tym ewentualne programy rozwoju
depozyt6w),
14) stopnia prtygotowania technicznego i organizacyjnego kas do obsługi depo~yt6w.
15) struktury i koncentracji depozytów,
16) prawidłowości otwierania i prowadzenia rachunków (poszczególne rodzaje
rachunków),
t 7) rodzajów depozytów gromadzonych przez kasy (~~e wąnmk6w oprocentowania),
18) rodzajów podmiot6w obsługiwanych .przez skok. Sprllwdzić, czy oferowane są usługi
dlo osób niebędĘlcych członkami knsy (np. przyjmowat1ie dępozyl'ów osób prawnych.
wykonywanie przolewów, dokonywanie płatności itp.),
19) !>l'lIwidlowośti ewidencji depozytów,
20) występowania tzw. "rac,hunków martwych",
21) pr"l.cciwd~ialania nadużyciom towarzyszącym przyjmowaniu depozytów.
D. Monitorowlluie ryzyka występującego W dzillhdności kasy
Należy dokonać oceny i przedstawić wnioski dotyczące:
"
I) prtestrzegauia ustnwowych. pttYJętychprzez Kasę Krajową oraz przyjętych przez
skok limitów i 110ml (np. kredyty na działam.osć gospodarczą, inwestycje w ~rodki
Irwale, ograniczenin wielkości kredytów, inwestycje w papiery wartośoiowe jednego
rodi!'.aju itp,),
2) zusad kontroli przestrzega'lin limitów OI'nz sposobu rnp,ortowania p'l~zekroczell.
3) l'Odząjów raportów W zal<l:esie jako~cl aktywów z podaniem odbiorców i
częstotliwości ich spol'Ządzania (zultl07.YĆ przykładowe raporty),
4) poprawnoŚQi kwalifikacji rodząjowej kredytów w tym m.in.:
a) poprawność kwalitikncji kredylów i PQżyczek przetel111inowallych ze względu na.
ilość dni prlctenllinowanin. Dokonać sprawdzenia poprawności m\li,c~ania dni
przeterminowania,
b) poprawność kwalll1kacjilU'edyt6w i pożyczek ze względu na ich rodzaj wg ustawy
(pożyczki i ,kredyly mieszkaniowe, na dziala1ność gospodarczą. pO:1'.Ostałe),
5) zasad kJasyfikncji kredytów i pożyczek przekazanych do windykacji poqmiotom
trzecim (cesja. przelew wiel'Zytelności).
E. Dzll1łahl0Ść operncyjllR
Elektl'onic'~(Iy dostęl) do I',achunków
Należy dokonać oceny i p1'7.cdstawić wnioski dotyczące:
l) oferowanego przez skok elektrooic:l.nego dostępu do rachunków członków,
2) prowadzonych,\Islug sprzedaży kal'l kredytowych, płatniczych, bon.komatowych przez
skok,
3) zgodności slosowllllych przez skok wzorów um6w i regulaminów dotyczących kart
plutnicz.ych, kredyLowych i bankomal'owych z aktuninie obowiązującą ucllwalq
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Znl"lądu Kasy Krąlowej oraz llstawą
inslnunentąch płatniozych,

z dnia 12

4) zapewnienia .infrastruktury do elektroniozrtej
własna! outsQureing).

września

2002 r. o eluktronicznych

ob~ł\tg.i rł\ch\tnk6w

przez skok (obshlga

Bezpieczoństwo' informacji i systemy lnfol'h18tyczno
Należy a:okQlląc-.Qc,e.l'l}':,i przedstawić wJllaski dotyozące:
1) sposobu pl'z01lhowywnl'da przez skok c\t\rtych wra~ltwy,eh. Sprawdzić, czy jest to
zgodne z wymagnl1irunl pntW1):ym:i,
2) systGil1.6w informalY0ZI\)'ch (~. Jakioh systemów kO'l'ZYsta skok i w jaki sposób
dokonywlUle są uzgodni~nia pomiędzy syst~ntem transakcyjnym oraz systemem

fm8nsowo-księgo"'VYl1l).

3) sposobu iufunnowania skok o wszelkich zmianach wprowadzonych w systemach
infomU\lycznycll w przypadku korzystania z out~ouroingu. Spr~wdzić, czy umowy z
poamiotami dOBt~czając.yn1i systemy pr;&ewid1.1ją ich aktualizacje oraz dostęp do
infonnacji o wprowadzanych zmianach,
4) sposebu kontroli 'bezpieczel\stwa wykorzystyw~yoh system6w lnformatycznych,
5) posiadanych przo:!. skok !,iscll1nych zasadach kor:zystalua z systemów
int:oJ.'nlatycznyoh, pi~em\lyGh ~sndnoh zftrz~~zal)in kOl1truni i t\}>l'ownieniflllll
(uprawnienla w ~nleżlłości od rodzaJil iJ1fortna~ji potrzebnej lUl elan,ym stallowisku
pracy), identyłikntormni i has'łaml lltytkownik~w oraz piselnllyoh 7..łlSftd i metod
oclU'ony pi~tl wirusami komputerowymi oraz innym złośliwym oprogl!amowanielll,
6) sposobu zapewniania. po.ttfnośoi oraz integtalności danych zapisywanych i
pl"'/..elwarzanych w systemach informatycznychi
7) sposobu zdefiniowania ptzez skok systemów krytycznych. Sprawdzić. prz.yjęte
kryterium kwaliftkacji.
8) posiadanych przez skok. plnll6w awaryjllyoh nR wypadek aWllrii $y.stemÓw
in.tbnullty-czny.oh. .sprawdzić, czy skok posiada. plnny tltl'1.,ymanin chlbąodei działania.
GZy skok ;Zi.clentyfikował i uwzSl~dllH w planie lltfl.'ylllRrHa ciągłości działaniu i w
planie awaryjn)'ril kluczowe systemy z kt6rych kOl'Zystu,
9) posindunyuh przez skok J)l'o.cedur bezpieczllegp kOloz)'stanin z wewnętrznej sieci
komplttorow0j orąz z sieci Internet.
10) sposobu szkolenłn nowych prnc()wnik6w; z zakresu obsługi systemów
infonllL\tycznych.
11) posiadanych przez skok zaSad lworzel11a i przechowywania kopii bezpieczeństwa
(backup),
12) nowych wersji system6w lub nowych wdrażanych systemów. Spmwd7.ić. czy systemy
podległ\ią testom przed wdrożeniem produkcyjnym oraz dokonać oceny stosowanych
procedur \V przypadku testowania nowych sy~tem6w infonnatycznych. n także
sprawdzić. kto .jest odpowiedzialny Zfl testy systen\6w,
13) istnienia procedury raportowania zdarzeń operncyjnych OlliZ informowanin
kierownictwa o incydentach bezpieczeństwa,
14)ewidenejonowania przez skok iniormacJi o skali negatywnych ~awisk występujących
w skok, w tym ilości i wielkości ponoszony(jh str:at operacyjnych, awaryjności
systemów, ilości włama1~. do systemów ititbl'l11utycznych, lladnżyć popełnianych przez
pracowników, rotacji pracowllik6w,
15) wpływu GZnsu w.lnowicnia krytyozllych procesów 1111 jakość obsługi klientów i
roalizowanie transakcji.
16) ustftlel~, czy skoltjesL wlaścicielem lioenqji na oprograDlowania z których kor~ysta, kto
odpowiada za zarządzanie licencjami,
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17) prowadzonej przez skok ewidencji posiadanych liconcji oraz weryfikacji
posindanych licencji w stosunku do liczby wykorzystywanych.

ilo~ć

Pośl'cdnictwo ubezpieczcnlowe
Należy dokonać oceny i przedstawić

wnioski dotyczące:
1) I'calizowanych przez skok usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz ustalić
podmioty wspólp1'acluące ze skok w tym zakresie,
2) poprawnoścł dokumentacji i rozrachunków z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz
zgodności dokonywtmia zwrotów składek ubezpieczeniowych z przepisami prawa,
3) dochodowości dzlahllnościpośrednlctwa ubezpieczeniowego. Sprawdzić. jaka część
pnychodów ze sprl.edaży pochodzi z działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Pośrednictwo

Western Unlon

Nalety dokonać oceny i przedstawić wnioski dotyczące:
1) wykollywanego przez skok pośrednictwa w zakresie pnekazów pieniężnych Westem
Unioll,
2} odbiorców ww, usług, Sprawdzić, czy są to wyłqcznie członkowie kasy,
3) dochodowość tej uslugi dla skok. Sprawdzić, jaką część przychodów pochodzi z
prowąd~ellia usługi przekazów pioniężnych.
4} lłmów~ jakie łączą zlecającego \Islug<jl - Townrzystwo Finansowe SKOK S.A. i
poszczególne kasy,
.
5) umów pośrednictwo, l.wiązanych z obrotem dewizowym. Sprawdzić, czy umo~' te
z01\toly zwarte :z;godnie z ustawą z dnia 27 li.pca 2002r. Prawo dewizowe i czy sama
usługa świadczollU prl.ez skok w oparciu o tę umowę jest reruizowana zgodnie z
przepisami wsknZ1lnęj ustawy.
Pozostała działalność
.Należy dokonać oceny i przedstawić wnioski

dotyczqce:

1) uzyskiwanych prl.ez skok dochodów z
sprzedaż monet NBI»,

działalności

innej

niż

podstawowa (np.

2) stosowanych przez skok proced\u' zgłaszania i rozpatl')'Wania I'eklamapji członków
kasy,
3) prawidłowości i zgodności z prawem realizacji usluQ kas, związanych z wydawaniem
ezł:onkom kart platniczych. Należy ocenić rentowllOŚĆ tej ctziałalnoSoi dla kas;
4) prawldlowości realizacji przez skok uprawnienia do emisji obligacji,
5) miejsca pnechowanja got6wki J oraz jej zabezpieczenia na podstawie rozpora}dzenła
Ministra Spraw WewnętrznycJl i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie
wymngm'l, jakim powinna odpowiadać .ochrona wartości pieniężnych
przechowywanych i transportowanych .przez przedsiębiorców i inne Jednostki
orgal1izac)~ine,

6) system\L kontroli wewllętr.lll.ej w procesie przepływu gotówki 1dokumentacji procedur
kOlltrolnych w tym procesie (z tlwl.ględnielrlem inwelltaryzacji gotówki w kasie ocena powinna uwzględniać wyrywkowe sprawdzenie stanu gotówki z raportem
kasowym),
7) dziułml P()dJęLych pl'zez skok celom przeciwdziałania wprowadzanIu do obrotu
timmsowego wartości tnajątko.wych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródel oraz pn\:lciwdzialalliu tinilllllOWania terrory'l,mu. ustawa z dnia 16 listopada
2000 J. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym
wdrożonc przez skok stosowne procedury,
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Organizacja i kontrola
Należy dokonn6 OCeJly i przedstawić

wnioski dotyczące:
1) stal\ltu badanej jednostki. Sprawdzić, czy statut speh,ia wymagania
usmwlc oskok ł ustawie Pl't\;wo ·spćldideloze,

2)

określone

w

zgac1110Śei wprowadzonych przez: ·Zarząd skok .procedur świadozenia ushlg (wzory
ull'l6w i wru.~sków, pfQ.oed\.1l.y s~~'Zedłliiy i ro~atr~wouia wniosk6w it]'}.) i'. Wytycznymi

QpraCGWnU,11ii .przez KflS~· Kraj OWą.. Na:le~· ,Qpisttć' stwierdzone lliezgodlloŚci,
stoąow.anegl!) prz"tzl skQk :sposobu wh\dykaeji p(\le~lloścj przetemlinowanych oraz
okt'cśUćJegp zgodnośe z wzorcową procedurą. usfalonq przez Kasę Krlijowłl,
4) ąP.OSOGU windykacji przez skok potyozek członków, któr.ty utracili członkOSlWO w
skok W wyniku zgonu,
S} wdro?:onych w skok procedur i l'Cbl\llaminów określających obszar udzielania
kredyt6w na dzinlalność gospodarczą. Należy sptnwdzić ich zgodność z wytycZIlymi
przyjętymi. przez. Kasę .Krajową~
6) dzialania wydzielonej w skok komórki kontroJi wewnęl17.Jlej orł1:t zakresu jej

3)

7}

d~iałania,
przyjętych

plozez skok procedur kontroli wewll'ętr:rll\ej okreŚlających m.in. zadaniu
w l'aUlach systemu kOl1tl'eli. wewlJ..ę.trinej llapOSZcZeij61n:ych stanQ.wisktlch

rea.UzQwąne

pl'acy,
8)

działań

podejmowanych przez

radę

nadzorczQ

dotyczących

nadZOl'll i kontroli

dziahtln.ości skok (m.in. częstotliwość posiedzeń. podjęte ~Ichwaly, porUSZUlU\

tematyka.).
9) protokoI6w.kpmól'ki :kontroli wewnętrznej skok, .
10) przeglądu rejestru skarg członków: ocenić l')rJ.Yko powstania dodatkowych
zobowiązań skok wobec członków,
11) przeghł.du protokołów z kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w
tym Kasę Krąjowq oraz korespondencji z tymi inslytucjami.
Znrząlłznoie

IV.

A. Zlu'Z'ldzl\nl~ slc.ok, w tym systCJriI ZRf.'..llldiłlf\nła ryzykiem
Należy dokonać oceny i przedstawić wnioski clotyczące:
1) opracowany.ch.! przYJętych p"l'Zez skok pl!oo.edut dotyczących zarządzllnia płynnością.
ryzykiem rynkow)'m. ryzykiem krodytowy.m, ry.zykiem operaoyjnym, w tym także
?..asnd ograniczan"in i zabe"lpiecznnin ryzyka, Sprawdzić ozy procedury zapewniaj q
spełnienie odpowiednich wyulog6w prawnych w zakresie wy~ej wymieuionych

row.nJ6w ryzyka,
2)

zgodności obowiązujących rozwiązań

z

prLyjęt)'mi

przez

Kasę Krajową

normami

dopuszczalnego ryzyka.
skok, w tym sZkolenia zawodowe j doświadczenie
zwłą::r.ane z przebiegiem pracy zawodowej na stanowiskach związanych z działalnością
finaIlsową, w t.ym w skok,
4) sposobu dokoI)ywanla p01l1·iaru. ryzyka l'yllkowe.ao (ryzyka walutowego. ryzyku cen
towarów, rrzyka cen knpitałowyćh .pul')ier6w wat1pściowych, ryzyka szczególnego cen
instn1ntent6w dłuzny,ch. ryzyka Qs61m~go stóp pl:ocentowyoh) m.in, 'stosowane pr/.c7.
skok metody/modale pomiaru,
5) spos<,bu raportowania informacji na temat ryzy~a rynkowego (ryzyku walutowego.
ryzyka c·ell towarów. ryzyka cen kapltalowycl~ papierów Włll'tośclowych, ryzyka
szczególnego cen inslrumentów dlu:t.l1yc~ ryzyka og6h\ego stóp procentowych),

3)

wykształcenia członków zarządu
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6) udziaJu w aktywach i pasywach należnośoi i zobowiązUJl opartych o stalą. stopę
procentowq,
7) systemów informatycznych wykorzystYWatlych do kontroli ryzyka. Sprnwdzić, c'l.y są
odpowjednie do prowadzonej dziulalności. Jeżeli dane do modelu są pobilmllle
llutolllutyczl1ic z jednego scentralizowanego systemu intol'nlatyc7-nego unie?)' zbadać
P(l jakim czasie i z juką częstotliwością dostępne są wyniki analiz. JezeH model
wymaga 'pozyskania informacji z kilku systemów, należy zbadać:
Ił) cq dane są kompletne j rzetelne, w tym również, czy nie występują przypadki
pomijania danych lub ich powlarzania,
b) zjakll częstotliwością aktualizowane są dtUlC z poszcze~6h\ych systemów,
c) po Jnkim c7..asie i z jaką częstotliwością są dostępne wynikl analiz~
d) czy skok sprawdza poprawność danych wejściowych do modelu. NaJeży
sprawdzić (wyrywkowo lub całościowo) poprawność danych w~iściowych do
modeJu.
B.

Wskaźniki

1)

2)
3)

ekonomic;tne

NaJeży dokonać analizy wskatl1ikow~i stosując co n.ajmniej jednolity system ocelly
skok za pomoc l} analizy "KAPER" zalecanej przez Kasę Krajową.
Należy ocenić, jaka jest marla odsetkowa? (7. obliczeń nnlety wyłączyć odsetki
(umowno. karne) naliczone fi nieotrzymane od należności przetemlinowanych.) Jaki jest
wpływ tego wyłączenia na wynik tinansowy?
Należy dokonać Qcen~ i pr/.edstawić wnipsld dotyczące

r-

.

struktury Wyniku flnansowes.o

kasy.
C.

Zlu'Ządzanie

I<apitalcnl
i przedstawić wnioski dOlycząoe:
funduszy własnych jednostki. Sprawdzić, czy spełniają wymogi 7..l:lwarte .. w
obowiązująoych badaną jednostkI( regulacjach (w szczeg6lnośoi ustawa o skok.
regulacje Kasy Krajowej),
ewentualnego zobowiązania danego skok przez Kasę Krajowq do reali7..8cji programu
naprawczego. SPfŁ1Wdz.ió. czy e.wentuąlny program.nąprawczy jest rQalizowony zgodll.ie.
?" 7.ałożeniuml. Jakie jest odchylenie od rea(iz~cji 1,lanu?
wsparcia działalności skok przez Kasę Krąlową. Sprawd.?JĆ, jaki jest to rod2iaj wsparcia
(kredyt stabilizacyjny, inwesty9yjny), oraz; określić wielkość tego wsparcia,
r.godności prezentowania wynikllunansowego z pr'"<!:episami prawa w tym m.in. sposobu
rozliczania slrat z Jat ubiegłych,
wysokości i zasadności ponoszonych przez skok kosztów operacyjnyoh.

Należy ocenić

l)
2)
3)

4)
5)

Spont}dzol1.o w UKNF IN opluciu o uzgodnienia z MJi', NBP. KRS.
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