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Systemy i funkcje wewnętrzne
Dlaczego?

Co nowego?

•

Dedykowany rozdział

•

Dynamika zmian otoczenia

•

Zasada adekwatności

•

Nowe ryzyka

•

6 zasad szczegółowych

•

Nowe wymogi w zakresie
raportowania

Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy:
kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz
compliance, a także skuteczną funkcję audytu
wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju
oraz skali prowadzonej działalności.
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Systemy i funkcje wewnętrzne – 3 linie obrony
Rada Nadzorcza
Zarząd

1.

Prezes

2.

Komitet Audytu

3.

Ludzie
Zarządzanie
Ryzykiem
Audyt
Wewnętrzny

Procesy

Systemy

Zarządzanie
Zgodnością

3

Cel i rekomendacja

III.

Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, a także
skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do
wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej
działalności.

Rekomendacje
III.R.1.

Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki
odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach
lub funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek
organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na
rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez
spółkę.
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Zasady szczegółowe
III.Z.1.

III.Z.2.

III.Z.3.

III.Z.4.

Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
odpowiada zarząd spółki.
Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie
ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi
lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość
raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób
odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady
niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych
standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny
(w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają
radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów
i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim
sprawozdaniem.
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Zasady szczegółowe
III.Z.5.

Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji,
o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi
o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez
osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak
również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania
tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku
gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność
systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże
nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny
skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

III.Z.6.

W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie
funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada
nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku
dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego
wydzielenia.
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Organizacja funkcji Audytu Wewnętrznego

Pełne
wykorzystanie
zasobów
wewnętrznych

Pełne wykorzystanie zasobów
wewnętrznych
Zasoby
wewnętrzne

• Funkcja audytu wewnętrznego
wykorzystuje tylko zasoby
wewnętrzne organizacji
Ograniczony co-sourcing

Ograniczony
co-sourcing

• Zasoby wewnętrzne wykonują znaczącą część
funkcji audytu wewnętrznego

• Zewnętrzny dostawca zapewnia
wyspecjalizowane usługi i kompetencje
Co-sourcing w dużym zakresie
• Szef audytu wewnętrznego w dużym
zakresie wykorzystuje zasoby zewnętrzne
Co-sourcing w
dużym zakresie

Ograniczone
zasoby
wewnętrzne

• Wyspecjalizowane usługi i kompetencje
są dostępne
Pełny outsourcing
Pełny
outsourcing

• Zapewnienie funkcji
audytu wewnętrznego
przez zewnętrznego
dostawcę

Opcje i alternatywy
Usługi doradcze

PwC

Co-sourcing

Outsourcing
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To nie o to chodzi…

