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List od kanadyjskiego Partnera 
Zarządzającego Audytu 
KPMG LLP zaangażowane jest w świadczenie klientom usług spełniających 
najwyższe standardy zawodowe w etyczny i odpowiedzialny sposób. Oznacza to 
zgodność nie tylko z wymogami prawa kanadyjskiego, lecz również z 
uregulowaniami obowiązującymi w krajach, w których znajdują się aktywa naszych 
klientów. Dokładamy starań, by doskonalić rygorystyczne standardy i procesy 
kontroli jakości przedstawione w tym sprawozdaniu z przejrzystości; jesteśmy 
dumni z jakości usług, które świadczymy naszym klientom. 

Sprawozdanie z przejrzystości za rok 2016, które obejmuje okres od 1 października 
2015 r. do 30 września 2016 r., opisuje działania podejmowane przez KPMG LLP 
mające na celu spełnienie wymogów wynikających z prawnych i zawodowych 
zobowiązań. Sprawozdanie to przedstawia strukturę, procesy zarządzania i 
podejście do kontroli jakości badania stosowane w KPMG LLP w trakcie 
świadczenia usług i wywiązywania się z obowiązków zawodowych. Odzwierciedla 
ono nasze podejście do nieustannego doskonalenia procesów i procedur kontroli 
jakości usług badania (nasze „Zasady Jakości Rewizji Finansowej”) poprzez ich 
częste monitorowanie, a także dzięki ciągłemu procesowi szkolenia i rozwoju.  

Pragniemy by niniejsze sprawozdanie z przejrzystości za rok 2016 umożliwiło 
organom regulacyjnym, a także naszym obecnym i przyszłym klientom lepsze 
zrozumienie spoczywającego na nas obowiązku zapewnienia najwyższych 
standardów jakości świadczonych przez nas usług w zakresie badania sprawozdań 
finansowych. 

 

Kristen Carscallen 
Canadian Managing Partner, Audit 
KPMG LLP 
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Kim jesteśmy 

Nasze usługi 
KPMG Kanada1 jest firmą świadczącą profesjonalne 
usługi w ramach trzech funkcjonalnych linii – usług 
rewizji finansowej (Audit), doradztwa podatkowego 
(Tax) i doradztwa biznesowego (Advisory). Firma jest 
zorganizowana według jedenastu grup: rynek dóbr 
konsumpcyjnych, energetyka, usługi finansowe, 
przemysł, rynki wysokiego wzrostu, fundusze typu 
private equity, sektor rządowy i publiczny, 
budownictwo i rynek nieruchomości, przemysł 
wydobywczy, ochrona zdrowia, media i 
telekomunikacja. Zatrudniamy ponad 6000 osób w 
34 biurach, w tym 700 partnerów. Szczegółowe 
informacje dotyczące usług oferowanych przez KPMG 
Kanada można znaleźć na naszej stronie 
www.kpmg.ca. 

Nasza strategia 
Zgodnie z naszą wizją chcemy być firmą „Pierwszego 
Wyboru” – dla naszych pracowników, klientów i 
społeczności. Strategia, która prowadzi nas do tego 
celu, tworzona przez Radę Dyrektorów („Radę”) i 
Komitet Zarządzający i zakłada pełne zaangażowanie 
w jakość i doskonałość naszych usług, koncentrację 
na długoterminowym celu, działanie jako 
multidyscyplinarna firma, współpracę, dążenie do 
realizacji globalnych priorytetów wzrostu, ciągłe 
podnoszenie jakości, spójność i efektywność działań, 
koncentrowanie się na potrzebach naszych klientów, 
odpowiednie wykorzystanie wysoko 
wykwalifikowanych pracowników, dostarczanie 
wnikliwych i innowacyjnych pomysłów oraz 
budowanie zaufania publicznego. 

To, co wyróżnia KPMG Kanada na rynku to jakość 
relacji z klientami i umiejętność ich budowania. 

  

                                                           
1 W niniejszym dokumencie „KPMG Kanada” (jak również 
„my" i „nasze” oznacza KPMG LLP, kanadyjską spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością i podmioty afiliowane, 
działające zgodnie z prawem właściwym dla Ontario. KPMG 
Kanada jest kanadyjską firmą członkowską sieci KPMG, do 

której należą niezależne spółki, stowarzyszoną z KPMG 
International Cooperative („KPMG International”). KPMG 
International, podmiot prawa szwajcarskiego, nie świadczy 
bezpośrednio usług dla klientów. 
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Forma organizacyjno-prawna i 
struktura zarządzania 

Forma prawna 
KPMG Kanada jest kanadyjską spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością działającą zgodnie z prawem 
właściwym dla prowincji Ontario. Firma w całości jest 
własnością partnerów. 

KPMG Kanada jest stowarzyszona z KPMG 
International. KPMG International jest podmiotem prawa 
szwajcarskiego, a także podmiotem, z którym 
stowarzyszone są wszystkie firmy członkowskie KPMG. 
Szczegółowe informacje dotyczące KPMG International 
i jego działalności, w tym naszych relacji z tym 
podmiotem, dostępne są w suplemencie do KPMG 
International Transparency Report za 2016 rok, który 
dostępny jest pod następującym adresem: 

https://home.kpmg.com/xx/en/home/about/governance/t
ransparency-report.html 

 

KPMG International jest globalną siecią profesjonalnych 
firm świadczących usługi z zakresu audytu i podatków 
oraz usługi doradcze na rzecz wielu podmiotów z 
sektora państwowego i prywatnego. Struktura KPMG 
International ma na celu zapewnienie spójności w 
zakresie jakości usług i stosowania się do przyjętych 
wartości niezależnie od miejsca, w którym firmy 
członkowskie prowadzą swoją działalność. 

 

Zobowiązania i odpowiedzialność firm 
członkowskich 
Zgodnie z umowami zawartymi z KPMG International, 
firmy członkowskie są zobowiązane do postępowania 
zgodnie z polityką i procedurami KPMG International, w 
tym do przestrzegania standardów jakości, które 

określają sposób działania i świadczenia klientom usług, 
gwarantujący skuteczną konkurencyjność na rynku. 
Zawierane umowy stanowią zobowiązanie do 
stworzenia silnej struktury, która zapewnia kontynuację i 
stabilność działania, jak również umożliwia stosowanie 
globalnych strategii, dzielenie się zasobami, 
świadczenie usług międzynarodowym klientom, 
zarządzanie ryzykiem oraz stosowanie globalnej 
metodyki i narzędzi pracy.  

Każda firma członkowska przyjmuje odpowiedzialność 
za zarządzanie wewnętrzne oraz za jakość 
wykonywanej pracy.  

Firmy członkowskie zobowiązują się do stosowania 
wspólnego systemu wartości KPMG. 

Działalność KPMG International finansowana jest ze 
środków odprowadzanych przez firmy członkowskie. 
Podstawa do obliczania ich wielkości zatwierdzana jest 
przez Globalny Zarząd (Global Board) i konsekwentnie 
stosowana do poszczególnych firm członkowskich. 
Członkostwo danej firmy w sieci KPMG może być 
wypowiedziane, między innymi, jeżeli nie postępuje ona 
zgodnie z polityką i procedurami ustalonymi przez 
KPMG International lub też nie wywiązuje się z innych 
przyjętych zobowiązań wobec KPMG International. 

 
Nazwa, struktura własnościowa 
i stosunki prawne 
KPMG jest zastrzeżonym znakiem towarowym KPMG 
International i nazwą, pod którą znane są firmy 
członkowskie. Prawo do używania nazwy i znaku 
towarowego KPMG określone jest w umowach firm 
członkowskich zawartych z KPMG International. Firmy 
członkowskie działają w ramach lokalnych struktur 

https://home.kpmg.com/xx/en/home/about/governance/transparency-report.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/about/governance/transparency-report.html
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własności i zarządzania. Każda firma członkowska 
odpowiada za podejmowane przez siebie działania i 
zobowiązania. KPMG International oraz pozostałe firmy 
członkowskie nie są odpowiedzialne za zobowiązania 
innej firmy członkowskiej. Jeżeli firma członkowska 
składa się z więcej niż jednego podmiotu 
gospodarczego, również w takim przypadku każda firma 
ponosi indywidualną odpowiedzialność za podjęte w 
swoim imieniu działania i zobowiązania (jeśli nie 
zadeklarowała inaczej). 

 
Struktura zarządzania 
Działalność KPMG Kanada regulują dwa podstawowe 
dokumenty: Umowa Partnerska i Procedury Operacyjne. 
Opisane są w nich struktura i najważniejsze procedury 
zarządzania obowiązujące w KPMG Kanada. 
Kluczowymi organami KPMG Kanada są Komitet 
Zarządzający oraz Rada Dyrektorów. 

Komitet Zarządzający 
Komitet Zarządzający składa się z Dyrektora 
Generalnego – Senior Partnera, partnerów 
zarządzających oraz dodatkowych partnerów według 
decyzji Dyrektora Generalnego – Senior Partnera. Do 
obowiązków Komitetu Zarządzającego należy 
kierowanie KPMG Kanada, w tym dbanie o jakość, 
efektywność i zyskowność działań podejmowanych 
przez firmę. Członkowie Komitetu Zarządzającego 
wybierani są na czas nieokreślony, aż do odwołania 
przez Dyrektora Generalnego – Senior Partnera. 

Rada Dyrektorów 
Działalnością i zasobami KPMG Kanada kieruje Rada 
Dyrektorów. Jest ona odpowiedzialna za kierowanie 
firmą, w tym za nadzór nad planowaniem strategicznym, 
zarządzanie ryzykiem, planowanie sukcesji, a także 
wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 
Rady. 

Rada składa się z Dyrektora Generalnego – Senior 
Partnera oraz siedemnastu partnerów. Za wyjątkiem 
Dyrektora Generalnego – Senior Partnera, w przypadku 
nominowania do Komitetu Zarządzającego kogokolwiek 
z Rady, osoba taka automatycznie przestaje być jej 
członkiem. Za wyjątkiem Dyrektora Generalnego – 
Senior Partnera, którego pierwsza kadencja wynosi pięć 

lat, członkowie Rady są powoływani na trzyletnią 
kadencję przez Komitet Nominujący i mogą pozostać w 
Radzie tylko przez dwie pełne kadencje. 

Kluczowe Komitety Sterujące 
W ramach Rady Dyrektorów działa sześć komitetów, 
które są odpowiedzialne za kluczowe aspekty działania 
KPMG Kanada. Są to: Komitet ds. Sukcesji, Komitet ds. 
Działalności Operacyjnej i Finansów, Komitet ds. 
Wynagrodzeń Partnerów, Komitet ds. Komunikacji i 
Kierowania, Komitet ds. Praw Partnerów oraz Komitet 
Nominacji Partnerów. 

Komitet ds. Awansów (Sukcesji) – do zadań Komitetu 
ds. Sukcesji należy przegląd procesów i procedur 
związanych z rozwojem przyszłych liderów, w tym 
liderów obsługi klienta, liderów branżowych i osób 
będących rezerwową kadrą zarządzającą. Komitet 
składa się z pięciu członków lub innej liczby wskazanej 
przez Radę, są oni wybierani na jednoroczną kadencję. 
Komitet zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę 
potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. 

Komitet ds. Działalności Operacyjnej i Finansów – do 
zadań Komitetu ds. Działalności Operacyjnej i Finansów 
należy analiza kierunku strategicznego określonego 
przez Komitet Zarządzający i dopilnowanie, by roczny 
biznes plan i plan finansowy odzwierciedlały ten 
kierunek. Komitet składa się z pięciu członków lub innej 
liczby wskazanej przez Radę, są oni wybierani na 
jednoroczną kadencję. Komitet zbiera się co najmniej 
raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe 
spotkania. 

Komitet ds. Wynagrodzeń Partnerów – zadaniem 
Komitetu ds. Wynagrodzeń Partnerów jest coroczny 
przegląd rekomendacji Komitetu Zarządzającego 
dotyczących wynagrodzeń partnerów Komitetu 
Zarządzającego, Dyrektora Generalnego – Senior 
Partnera pod kątem ich zgodności z Umową Partnerską 
oraz Procedurami Operacyjnymi. Komitet składa się z 
pięciu członków lub innej liczby, wskazanej przez Radę, 
są oni wybierani na jednoroczną kadencję. Komitet 
zbiera się co najmniej raz w roku i w miarę potrzeb 
może zwoływać dodatkowe spotkania. 
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Komitet ds. Komunikacji i Kierowania – zadaniem 
Komitetu ds. Komunikacji i Kierowania jest wytyczanie 
kierunku i nadzorowanie podejścia KPMG Kanada do 
kwestii związanych z zarządzaniem, w tym 
przedstawianie Radzie rekomendacji dotyczących 
procesów i struktur zarządczych, przegląd wymagań 
dotyczących poszczególnych komitetów Rady oraz 
monitorowanie zgodności z uznanymi zasadami 
kierowania i nadzorowania. Komitet ds. Komunikacji i 
Kierowania składa się z pięciu członków lub innej liczby 
wskazanej przez Radę; są oni wybierani na jednoroczną 
kadencję. Komitet zbiera się co najmniej raz w roku i w 
miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania. 

Komitet ds. Praw Partnerów – zadaniem Komitetu ds. 
Praw Partnerów jest wspieranie Rady w analizowaniu 
wniosków Partnerów dotyczących ich wynagrodzeń, 
odwołania i postępowań dyscyplinarnych, Komitet 
składa się z pięciu członków, którzy wybierani są przez 
Radę na rok. Komitet zbiera się przynajmniej raz w roku 
i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe spotkania.  

Komitet Nominacji Partnerów – zadaniem Komitetu 
Nominacji Partnerów jest przegląd rekomendacji 

Komitetu Zarządzającego dotyczących kandydatów na 
partnerów, biorąc pod uwagę potrzebę nowych 
partnerów, w porównaniu do planów sukcesji obecnych 
partnerów, uwzględniając jednocześnie czynniki 
demograficzne, zapewnienie różnorodności i wzrost 
firmy. Komitet składa się z pięciu członków (lub innej 
liczby wskazanej przez Radę) wybieranych przez Radę 
na jednoroczną kadencję. Komitet zbiera się co najmniej 
raz w roku i w miarę potrzeb może zwoływać dodatkowe 
spotkania. 

Dyrektor Generalny – Senior Partner 
Dyrektor Generalny – Senior Partner jest członkiem 
Rady i przewodniczącym Komitetu Zarządzającego. 
Jest on odpowiedzialny za kierunek działań i politykę 
KPMG Kanada, nominuje członków Komitetu 
Zarządzającego, a także rekomenduje Radzie podział 
zysku pomiędzy jego członków. Pierwsza kadencja 
Dyrektora Generalnego – Senior Partnera wynosi pięć 
lat z możliwością powtórnego objęcia tej funkcji na 
okres kolejnych trzech lat.
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System kontroli jakości 

Informacje ogólne 
Świadczenie usług wysokiej jakości wymaga solidnego i 
spójnego systemu kontroli jakości. 

Wszystkie firmy członkowskie zobowiązane są do 
stosowania systemu kontroli jakości opracowanego 
przez KPMG International.  

Został on opisany w Międzynarodowym Podręczniku 
Zarządzania Jakością i Ryzykiem KPMG (Global Quality 
and Risk Management Manual), dostępnym dla 
wszystkich pracowników. Wynikające z niego procedury 
mają na celu pomagać firmom członkowskim w 
funkcjonowaniu zgodnym ze standardami zawodowymi, 
przepisami i wymaganiami prawnymi oraz w wydawaniu 
raportów z badania, które są stosowne do okoliczności 

Niniejsze zasady i procedury zostały opracowane w 
oparciu o Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 
1 („MSKJ 1”), zredagowany przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i 
Usług Atestacyjnych (International Auditing and 
Assurance Standards Board) („IAASB”), oraz o Kodeks 
Etyki Zawodowych Księgowych wydany przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych 
(International Ethics Standards Board for Accountants) 
(„IESBA”). Oba te dokumenty obowiązują firmy 
świadczące usługi ustawowego badania sprawozdań 
finansowych oraz inne usługi atestacyjne i z nimi 
związane. 

KPMG Kanada wdraża zasady i procedury KPMG 
International. Zasady KPMG International stanowią 
odzwierciedlenie poszczególnych elementów kontroli 
jakości, aby pomóc naszym pracownikom w 
wykonywaniu pracy w sposób rzetelny i obiektywny, z 
zachowaniem staranności, a także w przestrzeganiu 
obowiązujących przepisów prawa, regulacji i 
standardów zawodowych. Informacje o zmianach w 
zakresie zasad dotyczących ryzyka i jakości, w tym 
zasad dotyczących etyki i niezależności, przekazywane 
są w drodze alertów e-mail i są uwzględniane w 

komunikatach dotyczących jakości i ryzyka. KPMG 
Kanada zobowiązana jest do wdrożenia zmian 
wskazanych w alertach e-mail, co jest weryfikowane w 
ramach monitorowania wewnętrznego. 

Stosowanie wymogów w zakresie zapewnienia jakości i 
zarządzania ryzykiem należą do obowiązków 
wszystkich pracowników KPMG Kanada. Oznacza to 
konieczność zrozumienia funkcjonujących w KPMG 
Kanada zasad i stosowania związanych z nimi procedur 
podczas wykonywania codziennych zadań. 

W KPMG Kanada funkcjonuje system kontroli jakości 
usług, który ma za zadanie spełniać nie tylko wymogi 
prawa kanadyjskiego, organów nadzoru i zawodowych 
standardów, lecz również odzwierciedlać on nasze 
zaangażowanie i działania, które służą przedstawianiu 
niezależnych i obiektywnych porad i opinii. Szkolenia, 
procesy, systemy i narzędzia kontroli – wszystko to 
służy osiągnięciu tego celu. Nasz system obejmuje 
strukturę organizacyjną firmy, politykę i procedury 
opracowane po to, by zapewniały zgodność z 
ustawodawstwem Kanady, standardami zawodowymi, 
polityką firmy oraz stosownymi uregulowaniami Rady 
Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych 
Stanów Zjednoczonych (Public Company Accounting 
Oversight Board – PCAOB) oraz regulacjami Komisji 
Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych 
(Securities and Exchange Commission – SEC). 

System kontroli jakości obowiązuje wszystkich 
pracowników KPMG Kanada. System kontroli jakości w 
KPMG Kanada ma charakter uniwersalny i jest 
stosowany do wszystkich rodzajów usług. Celem tej 
części jest wyjaśnienie, co robimy, by osiągnąć 
najwyższą jakość podczas świadczenia przez naszą 
firmę usług badania. 
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Zasady jakości rewizji finansowej 
W KPMG Kanada jakość świadczenia usługi rewizji 
finansowej polega nie tylko na tym, by sformułować 
właściwą opinię, lecz także na tym, by wiedzieć, co leży 
u jej podstaw. Świadczenie przez nas usług rewizji 
finansowej na najwyższym poziomie, którego efektem 
jest rzetelna i niezależna opinia, oznacza postępowanie 
zgodne ze standardami zawodowymi i wymogami 
prawnymi, bycie niezależnym, a także udzielanie 
przemyślanych i bezstronnych porad.  

Aby wspierać naszych audytorów w koncentrowaniu się 
na kluczowych umiejętnościach i zachowaniach 
potrzebnych do sformułowania właściwych i 
bezstronnych opinii, KPMG International stosuje Zasady 
Jakości Rewizji Finansowej (KPMG Audit Quality 
Framework). Zasady te pokazują co – według naszego 
przekonania – podnosi jakość naszych badań oraz 
podkreślają znaczenie każdego pracownika KPMG w 
procesie podwyższania jakości naszej pracy.  

Zasady Jakości Rewizji Finansowej definiują siedem 
czynników wpływających na jakość: 

1. promowanie właściwych postaw przez kierownictwo, 

2. współpraca z odpowiednimi klientami, 

3. jasno określone standardy i efektywne narzędzia 
badania, 

4. rekrutacja, rozwój i angażowanie do projektów 
pracowników z odpowiednimi kompetencjami, 

5. zobowiązanie do świadczenia usług na najwyższym 
poziomie, 

6. wykonywanie usług w sposób efektywny i skuteczny, 

7. zobowiązanie do nieustannego podnoszenia jakości 
pracy. 

 

W Zasadach Jakości Rewizji Finansowej 
wyodrębniliśmy siedem czynników wpływających na 
jakość usług. Promowanie właściwych postaw przez 
kierownictwo jest gwarantem wysokiej jakości usług i 
warunkuje funkcjonowanie wszystkich pozostałych 
elementów sytemu kontroli jakości w skali całej sieci 
KPMG. Wszystkie pozostałe czynniki składające się na 
proces kontroli jakości są przedstawione jako 
współzależne, ponieważ mają na celu wzmacniać się 
wzajemnie. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis 
każdego z tych siedmiu czynników. 

Promowanie właściwych postaw przez 
kierownictwo 
U podstaw kultury organizacyjnej KPMG International i 
firm członkowskich leży silny system wartości i 
związane z nim zasady i procedury. Kultura ta 
umożliwia prezentowanie właściwych postaw i 
zachowań we wszystkich firmach członkowskich KPMG, 
poczynając od kierownictwa. Promujemy kulturę, w 
której konsultacje z innymi pracownikami są mile 
widziane i uznawane za atut. 

Promowanie właściwych postaw przez kierownictwo 
firmy oznacza, że kierownictwo KPMG Kanada 
angażuje się w świadczenie usług najwyższej jakości, 
przestrzeganie standardów etycznych i zapewnienie 
rzetelności wykonywanej pracy oraz pokazuje swoje 
zaangażowanie klientom, interesariuszom i osobom 
spoza firmy. 
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Uczciwość jest podstawową cechą, której oczekują i na 
której polegają interesariusze. Stanowi ona także 
kluczową wartość KPMG – „Nade wszystko dbamy o 
uczciwość w naszym działaniu”. Uczciwość oznacza 
ciągłe dążenie do zachowania najwyższych standardów 
zawodowych, najwyższej jakości świadczonych usług i 
niezależności. 

Nasze wartości, które przez lata podlegały wyraźnemu 
skodyfikowaniu, zostały uwzględnione w procedurach 
wykonywania pracy i włączone do kultury KPMG 
Kanada opartej na wartościach, w której pracownicy są 

zachęcani do zgłaszania uwag, gdy widzą postawy lub 
zachowania niezgodne z tymi wartościami lub 
poczuciem zawodowej odpowiedzialności.  

Nasze wartości uwzględniane są w procesie oceny 
wyników, w której uczestniczą nasi pracownicy, przy 
czym ich przestrzeganie brane jest pod uwagę w 
przypadku rozważania kandydatury naszych 
pracowników na wyższe stanowiska, w tym na 
stanowisko partnerskie. Wartości te zostały 
przedstawione w poniższej tabeli. 

  

Wartości KPMG 

Dajemy przykład 
Dajemy przykład w każdej sytuacji podkreślając to, czego od siebie 
nawzajem oczekujemy i działając tak, aby współpraca z klientami układała 
się jak najlepiej. 

Współpracujemy ze sobą Współpracujemy ze sobą, starając się wydobywać z każdego to, co jest w 
nim najlepsze i budować efektywne relacje zawodowe. 

Szanujemy indywidualność Cenimy pracowników za to, kim są, za ich wiedzę, umiejętności i 
doświadczenie, zarówno jako jednostki, jak i członkowie zespołu. 

Przekazujemy rzetelne i 
sprawdzone informacje 

Przekazujemy rzetelne i sprawdzone informacje oraz pomagamy w 
interpretacji przepisów wzmacniając tym samym naszą reputację godnych 
zaufania i obiektywnych doradców biznesowych. 

Komunikujemy się w sposób 
otwarty, szczery i wiarygodny 

W sposób konstruktywny i otwarty dzielimy się informacją, zaś w trudnych 
sytuacjach postępujemy odważnie i szczerze. 

Dbamy o społeczności lokalne 
Postępujemy w odpowiedzialny społecznie sposób, doskonaląc umiejętności 
oraz poszerzając doświadczenie i perspektywę dzięki wspieraniu lokalnych 
społeczności i ochronę środowiska. 

Nade wszystko dbamy o 
uczciwość w naszych 
działaniach 

Ponad wszystko, dbamy o uczciwość w działaniu, która pozwala nam 
zachować najwyższą jakość świadczonych usług i niezależność. 

 

Kodeks postępowania 
Kodeks postępowania KPMG Kanada wytycza nasze 
wartości oraz standardy etycznego postępowania, do 
zachowania którego zobowiązani są wszyscy 
pracownicy KPMG. Kodeks ten określa nasze zasady 
etyczne i pomaga partnerom i pracownikom KPMG 
Kanada w ich zrozumieniu i przestrzeganiu. Ponadto, 
Kodeks postępowania podkreśla, że każdy partner i 
pracownik ponosi osobistą odpowiedzialność za 
przestrzeganie standardów prawnych, zawodowych i 
etycznych obowiązujących w odniesieniu do jego 

stanowiska pracy i zakresu obowiązków. Kodeks 
postępowania wymaga: 

– przestrzegania wszelkich obowiązujących 
przepisów prawa i regulacji, w tym zasad 
obowiązujących w KPMG Kanada; 

– zgłaszania wszelkich działań niezgodnych z 
prawem, niezależnie od tego, czy działań tych 
dopuścił się pracownik lub klient KPMG Kanada 
bądź też osoba trzecia; 

– zgłaszania naruszeń zasad dotyczących 
zarządzania ryzykiem; 
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– przestrzegania najwyższych standardów w zakresie 
zachowywania w poufności informacji dotyczących 
klientów; oraz 

– powstrzymania się od oferowania, składania 
przyrzeczeń, przekazywania, zachęcania do 
przekazywania bądź przyjmowania łapówek 
(bezpośrednio lub poprzez pośrednika). 

Gorąca Linia Etyki jest dostępna dla wszystkich 
pracowników KPMG Kanada, by mogli, w sposób, który 
nie łamie zasad anonimowości, zgłosić swoje uwagi 
dotyczące tego obszaru. Obsługiwana przez zewnętrzny 
podmiot, Gorąca Linia Etyki jest istotnym uzupełnieniem 
innych mechanizmów obecnie dostępnych dla 
pracowników KPMG Kanada, które mają na celu pomoc 
w przekazywaniu uwag dotyczących potencjalnie 
nielegalnych, nieetycznych lub niewłaściwych 
zachowań. Zachęcamy do korzystania z tej możliwości 
jako alternatywnego sposobu zgłaszania uwag, gdy 
okazuje się, że standardowe kanały komunikacji są w 
danych okolicznościach nieefektywne lub niepraktyczne. 
Pod pojęciem standardowego kanału komunikacji 
rozumiemy kontakt z bezpośrednim przełożonym lub 
przełożonym wyższego szczebla, menedżerem działu 
zarządzania zasobami ludzkimi, partnerem 
zarządzającym danej części firmy lub partnerem z 
Departamentu Wsparcia Zawodowego (Department of 
Professional Practice). Osoby dzwoniące na Gorącą 
Linię Etyki mogą się przedstawiać, bądź też 
zachowywać anonimowość. Informacje przekazane 
przez osoby dzwoniące traktowane są w sposób poufny; 
niedozwolone są jakiekolwiek działania odwetowe w 
stosunku do kogokolwiek, kto w dobrej wierze wyraża 
swoje zaniepokojenie lub uczestniczy w postępowaniu 
wyjaśniającym. 

Ponadto, Gorąca Linia KPMG International jest 
dostępna dla wszystkich pracowników KPMG Kanada, 
klientów i innych osób, by mogły, w sposób anonimowy, 
zgłosić swoje uwagi dotyczące działań KPMG 
International, osób, które pracują dla KPMG 
International oraz kadry zarządzającej wyższego 
szczebla każdej członkowskiej firmy KPMG. 

 

 

Zarządzanie jakością i ryzykiem 
KPMG Kanada angażuje się w świadczenie usług 
najwyższej jakości, przestrzeganie standardów 
etycznych i zapewnienie rzetelności wykonywanej pracy 
i pokazuje swoje zaangażowanie klientom, 
interesariuszom i osobom spoza firmy. Kierownictwo 
firmy odgrywa kluczową rolę przy ustanawianiu 
odpowiednich standardów i służy przykładem. 

Kierownictwo KPMG Kanada tworzy kulturę 
organizacyjną opartą na jakości, rzetelności 
wykonywania pracy i etyce, co pokazują podejmowane 
przez nie działania – komunikaty pisemne i komunikaty 
opracowane w formie nagrań wideo, prezentacje dla 
zespołów i rozmowy indywidualne. 

Partner Zarządzający Audytem (Canadian Managing 
Partner, Audit-CMP)  

Partner Zarządzający Audytem, który podlega 
bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu jest w pełni 
odpowiedzialny za ten dział i za system kontroli jakości 
badania. Partner Zarządzający Departamentem 
Wsparcia Zawodowego (National Managing Partner in 
Charge of Professional Practice) podlegający 
Partnerowi Zarządzającemu Audytem jest w pełni 
odpowiedzialny za stosowanie standardów 
rachunkowości i rewizji finansowej oraz ich 
interpretacje, za promowanie świadczenia usług na 
najwyższym poziomie poprzez szkolenia i system 
akredytacji, zapewnianie odpowiednich zasobów w 
zakresie wsparcia zawodowego i efektywne procesy 
konsultacji. Partner ds. Jakości Audytu (National Partner 
in Charge of Audit Quality) współpracuje z Partnerem 
Zarządzającym Audytu i Partnerem Zarządzającym 
Departamentem Wsparcia Zawodowego, w inicjowaniu, 
kształtowaniu i kierowaniu działaniami mającymi na celu 
podwyższenie jakości i efektywności usług badania oraz 
zapewnianie nieustannego wsparcia w tym obszarze w 
skali całego kraju. 

Zasoby w zakresie wspierania jakości audytu i wsparcia 
zawodowego 

Zespół zajmujący się Wspieraniem Jakości Audytu i 
Wsparciem Zawodowym liczy ponad stu trzydziestu 
partnerów, dyrektorów, senior menedżerów i innych 
profesjonalistów, którzy wspomagają pracowników we 
właściwym wykonywaniu przez nich obowiązków w 
zakresie rewizji finansowej, rachunkowości, transakcji 
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kapitałowych oraz raportowania, w tym raportowania 
zgodnie z wymaganiami kanadyjskich organów nadzoru 
i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów 
Zjednoczonych oraz w nieustannym podwyższaniu 
jakości świadczonych usług. 

Departament Wsparcia Zawodowego (DPP) 

Departament Wsparcia Zawodowego (DPP) opracowuje 
firmowe standardy i wytyczne związane z 
rachunkowością i rewizją finansową, daje wskazówki 
zespołom badającym odnośnie specyficznych kwestii 
dotyczących danego badania a także wskazówki w 
zakresie jakości badania i nowych standardów a także 
dba o zgodność z obowiązującym prawem i 
standardami zawodowymi zarówno rozwiązań 
stosowanych w skali projektu jak i całej firmy. Dzięki 
współpracy z Międzynarodową Grupą KPMG do spraw 
Standardów (KPMG International Standards Group – 
ISG), a także dzięki aktywnemu uczestnictwu w 
procesach kreowania standardów w Kanadzie, 
profesjonaliści DPP kształtują i reprezentują stanowisko 
KPMG Kanada w kwestiach, które dotyczą działania 
organów nadzoru i innych, mających wpływ na 
kształtowanie standardów. Profesjonaliści DPP aktywnie 
współpracują z Grupą ds. Międzynarodowych 
Standardów KPMG (ISG) z siedzibą w Londynie, jak 
również z ekspertami z Departamentu Wsparcia 
Zawodowego z siedzibą w Nowym Jorku w kwestiach 
dotyczących rachunkowości i rewizji finansowej, działań 
Rady ds. Standardów Rachunkowości Finansowej 
(Financial Accounting Standards Board – FASB), Rady 
Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych 
(PCAOB), Grupy Zadaniowej ds. Nowych Problemów 
Księgowych (Emerging Issues Task Force) oraz Rady 
ds. Standardów Badania (Auditing Standards Board – 
AuSB) wchodzącej w skład Amerykańskiego Instytutu 
Biegłych Rewidentów (American Institute of Certified 
Public Accountants). 

Partnerzy w Departamencie Wsparcia Zawodowego 

Świadczenie usług badania wspierane jest przez sieć 
partnerów Departamentu Wsparcia Zawodowego. Są to 
doświadczeni partnerzy, którzy – na poziomie 
podległych sobie biur i regionów – zapewniają 
techniczne wsparcie i są promotorami najwyższej 
jakości usług wykonywanych zgodnie z obowiązującymi 
w firmie zasadami i standardami zawodowymi. Do 
zadań tych partnerów należy: (1) udzielanie wsparcia w 

kwestiach związanych ze świadczeniem usług dla 
klientów, (2) zbieranie informacji dotyczących ryzyk 
zawodowych, (3) zapewnienie zgodności polityki firmy 
ze standardami zawodowymi i (4) nieustanne 
poszukiwanie sposobów doskonalenia jakości, procedur 
i procesów. 

Praca partnerów DPP wspierana jest przez lokalne 
Grupy ds. Jakości Audytu i Zespoły ds. Rachunkowości 
i Rewizji Finansowej funkcjonujące w różnych 
regionach, które pomagają zespołom badającym w 
rozwiązywaniu problemów z zakresu rachunkowości i 
rewizji i podnoszeniu jakości badania. 

Rada ds. Jakości Audytu 

Nasze zaangażowanie w ciągłe doskonalenie jakości 
naszych badań jest nadzorowane przez Radę ds. 
Jakości Audytu, której przewodzi Partner Zarządzający 
Audytem. Rada ds. Jakości Audytu jest odpowiedzialna 
za analizowanie oceny wpływu podejmowanych działań 
na jakość świadczonych usług badania, co również 
obejmuje monitorowanie czy plany biznesowe w sposób 
właściwy koncentrują się na jakości usług i biorą pod 
uwagę ryzyko oraz istniejące wymogi w zakresie 
rachunkowości. Rada aktywnie śledzi pojawiające się 
zjawiska i ryzyka wpływające na praktykę i procedury po 
to, aby zidentyfikować możliwości podnoszenia jakości.  

Kluczowe działania Rady obejmują: 

– stwarzanie możliwości dla rozważania kwestii 
wpływających na jakość rewizji finansowej, 

– monitorowanie wskaźników jakości badania 
(ustalanych okresowo), 

– nadzorowanie grupy technicznej ds. PCAOB, w tym 
ocenę efektywności działań tej grupy, 

– otrzymywanie okresowych informacji i dokonywanie 
oceny postępu prac mających na celu poprawę 
jakości usług na poziomie firmy a wynikających z 
opracowanych planów i programów, a także 

– nadzorowanie skuteczności działań podjętych w 
ramach programów podnoszenia jakości.  

Rada ds. Jakości Audytu zbiera się okresowo, ale nie 
rzadziej niż sześć razy w roku. 
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Partnerzy odpowiedzialni za kontrolę jakości realizacji 
projektów 

Obowiązkiem partnera odpowiedzialnego za kontrolę 
jakości realizacji projektu (Engagement Quality Control 
Review – EQCR) jest przeprowadzenie obiektywnej 
oceny sprawozdania finansowego, raportu 
sporządzonego przez biegłego rewidenta i wybranej 
dokumentacji badania. Partnerzy odpowiedzialni za 
kontrolę jakości realizacji projektów dokonują 
obiektywnej oceny podjętych decyzji i osądów zespołu 
badającego; są to osoby posiadające wysoką wiedzę 
fachową oraz doświadczenie w kwestiach związanych z 
rachunkowością, rewizją finansową i standardami 
raportowania. 

Partnerzy przeprowadzający kontrolę jakości realizacji 
projektów zapoznają się z wybraną dokumentacją, by 
pomóc zespołowi badającemu ocenić czy zebrał on 
odpowiednie i wystarczające dowody badania, czy 
sprawozdanie finansowe i ujawnienia są odpowiednie a 
kluczowe wnioski zespołu oraz przygotowywany raport 
– właściwe. Zakończenie procesu kontroli jakości 
realizacji projektu następuje wówczas, gdy partner 
odpowiedzialny za kontrolę jakości jest pewny, że 
wszelkie istotne wątpliwości zostały w sposób 
wyczerpujący wyjaśnione. 

Współpraca z odpowiednimi klientami 

Akceptacja klientów i kontynuacja 
współpracy z klientami 
Rygorystyczne zasady i procedury akceptacji klientów i 
kontynuacji współpracy z klientami pomagają w 
ochronie reputacji, wspieraniu naszej marki oraz 
świadczeniu profesjonalnych usług o wysokiej jakości. 
W związku z powyższym, KPMG International określiła 
zasady i procedury, które muszą zostać wdrożone przez 
wszystkie firmy członkowskie dla potrzeb podejmowania 
decyzji dotyczących nawiązywania lub kontynuowania 
współpracy z klientami oraz wykonywania określonych 
zleceń na ich rzecz. 

Kanadyjskie przepisy dotyczące obrotu papierami 
wartościowymi (jak również przepisy Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych oraz 
Instytutu Biegłych Rewidentów) wymagają, by komitet 
audytu spółki giełdowej wyraził zgodę na świadczenie 
usług przez firmę audytorską. Rozpoczęcie świadczenia 

usług następuje po podpisaniu umowy lub listu 
intencyjnego, w którym określone są warunki realizacji 
zlecenia. W przypadku projektów dotyczących 
świadczenia usług badania umowa o współpracy z 
audytorem podpisana zostaje przez przewodniczącego 
komitetu audytu i prezesa lub dyrektora finansowego. W 
przypadku innych usług, po wyrażeniu akceptacji 
zgodnie z wytycznymi Komitetu Audytu, umowę lub list 
intencyjny podpisuje mający stosowne upoważnienia 
członek zarządu. Obowiązkiem kluczowego partnera 
badania (Lead Audit Engagement Partner – LAEP) jest 
dopilnowanie, by komitet audytu każdego klienta 
będącego spółką publiczną zaaprobował wszelkie usługi 
inne niż badanie sprawozdani finansowego świadczone 
przez firmę audytorską.  

By zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi 
akceptacji, KPMG Kanada stosuje globalne narzędzie 
weryfikacyjne Sentinel, które stosowane jest przez 
wszystkie firmy członkowskie KPMG na całym świecie 
przed rozpoczęciem współpracy z klientem. Pomaga 
ono partnerom nadzorującym realizację projektu i 
menedżerom określić, czy w danej sytuacji wymagana 
jest jego akceptacja, a jeśli tak, umożliwia ono 
przesłanie drogą elektroniczną wniosku o taką 
akceptację do właściwego kluczowego partnera 
badania. Raporty generowane przez system Sentinel 
pozwalają kluczowym partnerom monitorowanie zleceń i 
wystawianych faktur i dzięki temu ułatwiają kontrolę, czy 
dany projekt realizowany jest zgodnie z wymaganiami 
komitetu audytu. 

Proces oceny potencjalnych klientów i 
projektów 
Każdorazowo przez podjęciem współpracy z nowym 
klientem KPMG Kanada dokonuje jego oceny. Ocenie 
podlegają takie obszary jak działalność danej firmy, 
kluczowe osoby zarządzające i struktura właścicielska. 
Główny nacisk w ocenie kładziony jest na jakość kadry 
zarządzającej i przypadki naruszenia prawa i regulacji w 
tym z zakresu przeciwdziałania korupcji i przestrzegania 
praw człowieka. Ocenę zatwierdza również – obok 
partnera odpowiedzialnego za dane zlecenie – drugi 
partner. Jeżeli analiza wskazuje, że klient należy do 
kategorii wysokiego ryzyka, do akceptacji takiej oceny 
zaangażowany jest również Partner Zarządzający ds. 
Ryzyka lub osoba przez niego upoważniona.  
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Ocenie poddane zostaje również każde potencjalne 
zlecenie. Przeprowadza ją partner, który będzie 
bezpośrednio odpowiedzialny za jego nadzorowanie –  
w praktyce może ona zostać przeprowadzona w tym 
samym czasie, co ocena klienta, w szczególności w 
zakresie zleceń dotyczących rewizji finansowej. W 
procesie oceny analizuje się różne czynniki, w tym 
kwestie związane z potencjalnym zagrożeniem 
niezależności, czy wystąpieniem konfliktu interesów. Do 
tego celu służy globalny system Sentinel, umożliwiający 
KPMG identyfikowanie wszelkich zagrożeń 
niezależności. Analizie podlegają również inne 
specyficzne uwarunkowania dla danego rodzaju 
projektu, na przykład dla usługi rewizji finansowej są to 
kompetencje osób na stanowiskach kierowniczych 
odpowiedzialnych za obszar finansów po stronie klienta, 
a także doświadczenie i umiejętności osób, które będą 
zaangażowane w świadczenie usług.  

Ocena jest dokonywana przy konsultacji z innymi 
członkami wyższej kadry zarządzającej i w stosownych 
przypadkach – partnera odpowiedzialnego za 
zarządzanie ryzykiem.  

Jeżeli usługa badania sprawozdania finansowego jest 
świadczona po raz pierwszy, zespół projektowy jest 
zobowiązany to przeprowadzenia dodatkowej analizy 
niezależności (włączając w to weryfikację innych usług 
świadczonych przez KPMG lub inne powiązania).  

Podobne analizy niezależności przeprowadzane są w 
przypadku, gdy klient rezygnujący z usług rewizji 
finansowej staje się jednostką zainteresowania 
publicznego lub gdy na skutek zmiany sytuacji klienta 
obowiązują dodatkowe ograniczenia dotyczące 
niezależności. 

Stosujemy określone procedury, mające na celu 
zidentyfikowanie i ocenę zagrożeń niezależności 
potencjalnych klientów korzystających z usług rewizji 
finansowej, którzy są jednostkami zainteresowania 
publicznego. 

W zależności od oceny ryzyka potencjalnego klienta lub 
projektu mogą być podjęte dodatkowe zabezpieczenia 
pomagające zminimalizować zidentyfikowane ryzyko. 
Każde potencjalne zagrożenie dotyczące niezależności 
lub konfliktu interesów musi być udokumentowane i 
rozwiązane przed rozpoczęciem projektu. 

Jeśli kwestie związane ze współzależnościami lub 
możliwym konfliktem interesów nie mogą być 
rozwiązane w sposób satysfakcjonujący, w zgodzie ze 
standardami zawodowymi oraz zasadami stosowanymi 
przez firmę, następuje rezygnacja ze współpracy z 
danym klientem. Ocena zlecenia badania wymaga 
zatwierdzenia przez partnera Departamentu Wsparcia 
Zawodowego (DPP) oraz partnera zarządzającego daną 
częścią firmy. Świadczenie usług badania spółkom 
podlegającym przepisom Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd (SEC) wymaga dodatkowego 
zatwierdzenia przez partnera ds. krajowego zarządzania 
ryzykiem. 

Kontynuacja współpracy z klientami 
Co roku dokonywana jest ocena każdego klienta KPMG 
Kanada, korzystającego z usług rewizji finansowej. 
Dodatkowo przeprowadzana jest analiza przesłanek 
mających wpływ na ocenę profilu ryzyka klienta. 
Cykliczne i długotrwałe projekty, niezwiązane z 
przeprowadzaniem rewizji finansowej, również 
podlegają takiej corocznej analizie.  

Oceny takiej dokonuje się z dwóch względów. Po 
pierwsze, jeżeli uznamy, że nie powinniśmy być 
powiązani z danym klientem, współpraca z nim zostanie 
zakończona. Po drugie, zazwyczaj jednak taka ocena 
pozwala zweryfikować potrzebę zastosowania 
dodatkowych zabezpieczeń pod kątem zarządzania 
ryzykiem lub kontroli jakości w kolejnych badaniach 
przeprowadzanych dla danego klienta (może to 
obejmować zaangażowanie dodatkowych osób, takich 
jak Partner ECQR lub specjalistów do badania). 

Rezygnacja ze współpracy 
W przypadku uzyskania informacji wskazujących na to, 
że powinniśmy zrezygnować z realizacji zlecenia lub 
współpracy z klientem, przeprowadzamy wewnętrzne 
konsultacje i oceniamy, czy istnieje wymóg podjęcia 
ewentualnych czynności prawnych i regulacyjnych. 
Pozostajemy również w razie potrzeby w kontakcie z 
osobami odpowiedzialnymi za nadzór oraz innymi 
właściwymi organami. 
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Zarządzanie portfelem klientów 
Do realizacji poszczególnych projektów kierownictwo 
naszej firmy wybiera partnerów mających odpowiednie 
kompetencje, umiejętności, autorytet i zasoby czasowe. 
Lista klientów każdego partnera jest regularnie 
analizowana pod kątem możliwości czasowych 
wykonania zleceń oraz zarządzania ryzykiem. 

Jasno określone standardy i efektywne 
narzędzia badania 
Od każdego naszego pracownika oczekujemy działania 
zgodnego z określonymi zasadami i procedurami KPMG 
International i KPMG Kanada (w tym polityką 
niezależności), przy czym pracownikom dostarczamy 
szeregu narzędzi i udzielamy im wytycznych, które 
pomagają w realizacji tych wymogów. Polityka i 
procedury określone dla usług badania uwzględniają 
stosowne standardy rachunkowości, rewizji finansowej, 
zasady etyki zawodowej oraz standardy kontroli jakości, 
a także inne odpowiednie przepisy prawa i regulacje. 

Metodyka i narzędzia świadczenia usług 
badania 
Jako firma przeznaczamy ogromne zasoby na 
zapewnienie, by stosowane przez nas standardy i 
narzędzia były kompletne i aktualne. Globalna 
metodyka świadczenia usług badania KPMG 
International opracowana przez Globalne Centrum 
Usługowe (Global Service Centre – GSC) opiera się na 
wymogach Międzynarodowych Standardów Badania 
(International Standards on Auditing – ISA) oraz/lub 
PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board). 
Metodyka ta opisana w podręczniku KPMG International 
Audit Methodology (KAM) uwzględnia również 
dodatkowe wymagania wykraczające poza 
Międzynarodowe Standardy Badania, a które zdaniem 
KPMG International podwyższają poziom 
wykonywanych usług badania. Firmy członkowskie 
KPMG mogą uwzględnić w KAM krajowe wymogi lub 
wytyczne w celu zapewnienia zgodności z dodatkowymi 
wymogami zawodowymi, prawnymi lub regulacyjnymi. 

Stosowana przez nas globalna metodyka wspierana jest 
przez opracowane w KPMG elektroniczne narzędzie 
eAudIT, które dostarcza biegłym rewidentom KPMG 
Kanada metodologię, wsparcie i wiedzę fachową, 

niezbędną do świadczenia usługi na wysokim poziomie. 
Umożliwia ono zespołom projektowym bezpośredni 
dostęp do niezbędnych informacji w trakcie 
wykonywania usługi badania, zwiększając tym samym 
jej efektywność i generując wartość dodaną dla 
odbiorców usług. 

Kluczowe działania wykonywane podczas realizacji 
badania przy użyciu narzędzia eAudIT obejmują: 

Organizacja realizacji projektu 

– Akceptacja zakresu realizowanego projektu 

– Wybór osób do zespołu i przygotowanie 
harmonogramu realizacji 

Ocena ryzyka 

– Zrozumienie klienta 

– Plan współpracy ze specjalistami, jak również 
ekspertami zewnętrznymi, audytem wewnętrznym, 
jednostkami świadczącymi usługi związane z 
prowadzeniem ksiąg rachunkowych i innymi fi 
audytorskimi 

– Ocena poprawności zaprojektowania i wdrożenia 
odpowiednich kontroli wewnętrznych 

– Dyskusja w zakresie oceny ryzyka i planowania 
badania 

– Określenie strategii i procedur badania 

Testowanie 

– Testowanie skuteczności działania wybranych 
kontroli wewnętrznych 

– Wykonanie testów wiarygodności 

Finalizowanie 

– Aktualizacja oceny ryzyka 

– Procedury badawcze, w tym analiza sprawozdania 
finansowego 

– Ocena rezultatów badania, w tym analiza istotnych 
kwestii i zagadnień 

– Komunikacja z osobami odpowiedzialnymi za 
nadzór / Komitetami Audytu 

– Formułowanie opinii biegłego rewidenta 

Podręcznik KPMG Audit Manual zawiera przykłady i 
wytyczne dotyczące, między innymi, procedur mających 
na celu identyfikację i ocenę ryzyka wystąpienia 
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istotnych zniekształceń, jak również procedur 
reagowania na związane z nimi zagrożenia. Zgodnie z 
metodyką KPMG od członków zespołów 
przeprowadzających badanie wymaga się zawodowego 
sceptycyzmu na wszystkich etapach planowania i 
przeprowadzania badania. Nasza metodyka zachęca 
także do konsultowania się ze specjalistami z innych 
dziedzin, angażowania ich jako członków zespołu w 
określonych przypadkach, a także, gdy jest to wskazane 
lub konieczne w opinii członków zespołu. 

KAM obejmuje stosowanie procedur kontroli jakości na 
poziomie zlecenia w celu osiągnięcia wystarczającej 
pewności, iż projekty wykonywane są zgodnie z 
obowiązującymi standardami zawodowymi, wymogami 
prawnymi i uregulowaniami, jak również z wymogami 
KPMG International. 

Wymogi i procedury opisane w KPMG Audit Manual 
odnoszą się przede wszystkim do badania sprawozdań 
finansowych i uzupełniają procedury zamieszczone w 
Międzynarodowym Podręczniku Zarządzania Jakością i 
Ryzykiem (Q&RM Manual), które obowiązują wszystkich 
pracowników we wszystkich firmach członkowskich i we 
wszystkich obszarach funkcjonowania KPMG. 

 

 

Niezależność, rzetelność, etyka i 
obiektywność 

Ogólne zasady 

KPMG International stosuje szczegółowe zasady i 
procedury dotyczące niezależności, uwzględniające 

wymogi określone w Kodeksie Etyki IESBA. Są one 
zawarte w Międzynarodowym Podręczniku Zarządzania 
Jakością i Ryzykiem (Q&RM Manual) KPMG. 
Zautomatyzowane narzędzia ułatwiają spełnienie takich 
wymogów. 

Zasady te uzupełniane są przez inne procedury 
zapewniające zgodność ze standardami opracowanymi 
przez Instytuty Biegłych Rewidentów w poszczególnych 
prowincjach (Provincial Institutes of Chartered 
Accountants), Komisję Papierów Wartościowych i Giełd 
Stanów Zjednoczonych (Securities and Exchange 
Commission – SEC) i Amerykański Instytut Biegłych 
Rewidentów (American Institute of Certified Public 
Accountants – AICPA) oraz innymi obowiązującymi 
standardami regulacyjnymi. Polityka i procedury 
obejmują także takie obszary, jak niezależność firmy 
(w tym między innymi obszary finansów i zaopatrzenia), 
niezależność pracowników, stosunki finansowe firmy, 
zasady postępowania po zakończeniu pracy, rotacja 
partnerów i akceptacja usług badania oraz innych usług.  

KPMG Kanada wyznaczyła partnera ds. etyki i 
niezależności (Ethics & Independence Partner – EIP), 
którego wspiera zespół specjalistów; rozwiązanie to ma 
zapewnić stosowanie efektywnej i spójnej polityki 
niezależności, jak również procedur i narzędzi. 
Partnerzy ds. etyki i niezależności (EIP) firm 
członkowskich wspierani są przez Międzynarodową 
Grupę ds. Niezależności KPMG (KPMG Global 
Independence Group). 

Pracownicy KPMG Kanada zobowiązani są do 
konsultowania się z EIP w określonych sprawach, 
zgodnie z Międzynarodowym Podręcznikiem 
Zarządzania Jakością i Ryzykiem (Global Q&RM 
Manual). 

Zasady etyki i niezależności komunikowane są przy 
pomocy biuletynów i corocznego programu 
szkoleniowego. W stosownych przypadkach, wszelkie 
informacje o pojawiających się w trakcie roku zmianach 
w zakresie zasad etyki i niezależności, są 
przekazywane przy pomocy alertów e-mail oraz 
regularnych komunikatów od działu zarządzania 
ryzykiem. Wdrożenie wymaganych zmian weryfikowane 
jest za pomocą programów monitorowania 
wewnętrznego. 

W celu zapewnienia postępowania zgodnego z 
zasadami etyki, w tym rzetelności i niezależności, nasza 
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firma i jej wszyscy pracownicy muszą powstrzymać się 
od nawiązywania zakazanych związków finansowych i 
relacji biznesowych z klientami, dla których świadczone 
są usługi badania, ich kierownictwem, dyrektorami i 
znaczącymi właścicielami. KPMG Kanada zapobiega 
temu ryzyku poprzez zarządzanie i kontrolowanie oraz 
odpowiednie procedury dyscyplinujące  

Polityki w zakresie zarządzania ryzykiem i jakością są 
udokumentowane w Podręczniku Zarządzania Jakością 
i Ryzykiem KPMG Kanada („Podręcznik Q&RM KPMG 
Kanada”), który obejmuje zarówno zasady jak i 
wytyczne. Podręcznik ten oparty jest na 
Międzynarodowym Podręczniku Global Q&RM uality & 
Risk Management Manual. 

Zasady wynikające z Podręcznika Zarządzania Jakością 
i Ryzykiem stosowanego przez KPMG Kanada są 
zgodne z, lub w pewnych obszarach wykraczają poza 
zasady KPMG International i uwzględniają wymogi 
Instytutów Biegłych Rewidentów z poszczególnych 
prowincji Kanady oraz wymogi SEC i PCAOB.  

Podręcznik Q&RM KPMG Kanada zawiera zasady i 
wytyczne dla wszystkich pracowników KPMG Kanada, 
które przyczyniają się do podnoszenia jakości 
świadczonych przez nas usług. Zasady te obowiązują 
wszystkich pracowników KPMG Kanada bez względu 
na funkcję i branżę, w której pracują. 

Niezależność finansowa pracowników i partnerów 

Polityka KPMG International rozszerza zakres 
ograniczeń określonych w Kodeksie Etyki IESBA, 
dotyczących posiadania papierów wartościowych 
klientów korzystających z usług badania, na partnerów 
każdej firmy członkowskiej w odniesieniu do każdego 
klienta korzystającego z usług badania każdej firmy 
członkowskiej. 

Wszystkie firmy członkowskie i ich pracownicy mają 
zakaz nawiązywania zakazanych związków 
finansowych i stosunków biznesowych z klientami 
KPMG, dla których świadczone są usługi adytorskie, ich 
kierownictwem, dyrektorami i znaczącymi właścicielami. 

Nasi pracownicy są odpowiedzialni za sprawdzenie 
statusu danego podmiotu, by upewnić się, czy nie mają 
jakichkolwiek finansowych, biznesowych lub rodzinnych 
powiązań, które byłyby zakazane w związku z polityką 
niezależności.  

Razem z innymi firmami członkowskimi KPMG 
International wykorzystujemy internetowy system 
monitorowania („KICS”), którego zadaniem jest pomoc 
pracownikom w spełnianiu przez nich wymogów 
niezależności w odniesieniu do osobistych inwestycji. 
System ten zawiera bazę publicznie dostępnych 
produktów inwestycyjnych. Partnerzy i pracownicy na 
szczeblu menedżera lub wyższym, mający kontakt z 
klientem. są zobowiązani przed dokonaniem inwestycji 
do sprawdzenia w systemie KICS czy jest ona 
dozwolona. Mają oni również obowiązek wprowadzania 
informacji o wszelkich dokonanych inwestycjach do 
systemu KICS, który automatycznie powiadamia ich, 
jeśli status zarejestrowanej inwestycji zostanie 
zmieniony na „zastrzeżony” i jeśli staną się zobowiązani 
do rezygnacji z takiej inwestycji w ciągu 5 dni roboczych 
od otrzymania powiadomienia w tym zakresie. Nasza 
firma monitoruje przestrzeganie tej zasady, poddając 
regularnie weryfikacji wybraną grupę partnerów i 
pracowników na szczeblu menedżera lub wyższym.  

Wymogi regulujące kwestie osobistej niezależności 
pracowników KPMG Kanada obejmują poniższe 
zasady: 

– Każdy pracownik jest odpowiedzialny za 
zachowanie własnej niezależności. 

– Żaden partner lub „osoba zaangażowana” (każda 
osoba zaangażowana w badanie lub członek kadry 
kierowniczej, który świadczy dla danego klienta 
innego rodzaju usługi, poza przypadkami kiedy te 
usługi są nieistotne) nie może posiadać 
bezpośrednio lub pośrednio, jeśli znaczące, 
inwestycji w klienta lub w podmioty od niego 
zależne. 

– Inne relacje finansowe (np. pożyczki, karty 
kredytowe, rachunki maklerskie) i niektóre rodzaje 
relacji biznesowych z klientami, dla których 
świadczy usługi nadania są albo zabronione, albo 
podlegają ograniczeniom. 

– Bliscy członkowie rodzin obecnych partnerów i 
pracowników KPMG Kanada będący członkami 
zespołów badających nie mogą zajmować 
niektórych stanowisk związanych z rachunkowością 
i sprawozdawczością finansową u klientów 
badania, jak również w podmiotach od nich 
zależnych. 
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– Pracownicy KPMG Kanada mogą być zatrudnieni w 
spółkach publicznych, dla których świadczyli usługi 
badania, na stanowiskach związanych z 
nadzorowaniem sprawozdawczości finansowej 
dopiero po upływie określonego czasu. 

– Od pracowników KPMG Kanada wymaga się 
niezwłocznego zgłoszenia faktu prowadzenia 
jakichkolwiek rozmów dotyczących potencjalnego 
zatrudnienia na stanowiskach związanych z 
nadzorowaniem rachunkowości lub 
sprawozdawczości finansowej u klientów badania i 
zaprzestania uczestniczenia w tych projektach. 

– Jeśli pracownik KPMG Kanada zostanie 
zatrudniony u klienta badania zespół projektowy 
musi zwrócić szczególną uwagę, czy sytuacja taka 
nie wymaga modyfikacji procedur badania, by 
zapobiec ewentualnemu ryzyku świadomej 
manipulacji. 

Szkolenia oraz potwierdzanie stosowania zasad 
niezależności 

Wszyscy partnerzy i wszyscy pracownicy uczestniczą w 
corocznych obowiązkowych szkoleniach z zakresu 
niezależności, w zakresie odpowiadającym ich 
stanowiskom. Nowi pracownicy, którzy są zobowiązani 
do odbycia takiego szkolenia, muszą odbyć je (a) w 
ciągu 30 dni od chwili zatrudnienia w KPMG Kanada lub 
(b) przed rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek usług 
na rzecz klientów SEC lub ich podmiotów powiązanych, 
w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń 
nastąpi jako pierwsze. 

Na koniec każdego roku finansowego wszyscy 
partnerzy i pracownicy zobowiązani są do złożenia 
pisemnego oświadczenia o stosowaniu zasad 
niezależności, w tym szkoleń w minionym roku oraz z 
momencie awansu na partnera. Nowi pracownicy 
składają stosowne oświadczenie z dniem podpisania 
umowy o zatrudnieniu z KPMG Kanada. Oświadczenie 
obejmuje również potwierdzenie, że każdy rozumiem 
stosowane w KPMG Kanada zasady niezależności. 
Problemy, które mogą być zgłaszane podczas 
podpisywania oświadczenia, rozwiązuje Grupa 
Zarządzania Ryzykiem. Zespół nadzorujący realizację 
polityki niezależności wchodzący w skład Departamentu 
Wsparcia Zawodowego przeprowadza okresowe 
kontrole, czy jej wymogi są spełnione. 

Firma uwzględnia również wykorzystanie procedur 
dyscyplinarnych, gdy zostanie stwierdzony fakt 
niezastosowania się pracownika do wymogów polityki 
niezależności. Zakres podejmowanych działań różni się 
w zależności od danego przypadku i może obejmować 
zwolnienie z pracy w przypadku rażącego złamania 
obowiązujących zasad. 

Procedura dopuszczenia pod względem niezależności 

KPMG Kanada stosuje określone procedury w celu 
zidentyfikowania i dokonania oceny zagrożeń 
niezależności w związku z potencjalnymi klientami usług 
badania, którzy stanowią jednostki zainteresowania 
publicznego. Procedury te, zwane również „procedurami 
dopuszczenia pod względem niezależności” muszą 
zostać przeprowadzone przed przyjęciem zlecenia na 
przeprowadzenie usług badania od takich jednostek. 

Procedura dopuszczenia pod względem niezależności 

KPMG Kanada stosuje określone procedury w celu 
zidentyfikowania i dokonania oceny zagrożeń 
niezależności w związku z potencjalnymi klientami usług 
badania, którzy stanowią jednostki zainteresowania 
publicznego. Procedury te, zwane również „procedurami 
dopuszczenia pod względem niezależności” muszą 
zostać przeprowadzone przed przyjęciem zlecenia na 
przeprowadzenie usług badania od takich jednostek. 

Niezależność finansowa firmy 

KPMG Kanada korzysta również z systemu KICS  
w celu prowadzenia rejestru własnych inwestycji 
dokonywanych w podmioty i podmioty powiązane  
(w tym fundusze) Komisji Papierów Wartościowych i 
Giełd (SEC), spółki i fundusze notowane na giełdach 
krajowych, bezpośrednich i istotnych pośrednich 
inwestycji w fundusze emerytalne oraz programy 
świadczeń pracowniczych (w tym prowadzone przez 
podmioty i fundusze niepubliczne). 

Jesteśmy również zobowiązani do ewidencjonowania, 
za pomocą systemu KICS, wszystkich transakcji 
dotyczących pożyczek i finansowania kapitału oraz 
rachunków depozytowych, powierniczych i maklerskich, 
na których znajdują się aktywa firm członkowskich. 

KPMG Kanada corocznie potwierdza przestrzeganie 
wymogów dotyczących niezależności w ramach 
Programu Zarządzania Ryzykiem (Risk Compliance 
Program – RCP). 
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Rotacja kluczowych partnerów 

Zasady dotyczące rotacji KPMG International są zgodne 
z Kodeksem Etyki IESBA i wymagają od naszej firmy 
stosowania się do wszelkich innych, bardziej 
rygorystycznych i obowiązujących wymogów w tym 
zakresie. 

Partnerzy KPMG Kanada świadczący usługi badania 
podlegają rotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, uregulowaniami prawnymi, zasadami i polityką 
niezależności KPMG International. Partnerzy podlegają 
w tym zakresie przepisom prawa kanadyjskiego, a tam, 
gdzie ma to zastosowanie, przepisom Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełd (SEC). Zgodnie z tymi 
przepisami kluczowy partner i partner odpowiedzialny 
za kontrolę jakości realizacji projektu (EQCR) podlegają 
rotacji po upływie siedmiu lat (pięć lat w przypadku 
świadczenia usług dla spółek podlegających SEC). 
Okres karencji wynosi pięć lat. Pozostali partnerzy 
audytowi podlegający wymogom rotacji (np. główni 
partnerzy audytowi odpowiedzialni za badanie istotnych 
spółek zależnych, a także pozostali partnerzy biorący 
udział w badaniu na poziomie jednostki badanej) 
podlegają rotacji po upływie siedmiu lat, zaś okres 
karencji wynosi dwa lata. 

Rotacja kierowników projektów w zakresie usług 
badania (oraz innych osób pełniących kluczowe funkcje, 
w tym Partnera EQCR odpowiedzialnego za kontrolę 
jakości realizacji projektu jest monitorowana przez 
KPMG Kanada, która opracowuje również plany 
przejęcia obowiązków przez nowych pracowników, aby 
umożliwić alokację partnerów posiadających wymagane 
kompetencje i umiejętności, zapewniając tym samym 
ciągłość świadczenia wysokiej jakości usług. Rotacja 
kluczowych partnerów sprawdzana jest pod kątem jej 
zgodności z obowiązującymi procedurami. 

Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych 

Nasza firma stosuje zasady określające możliwość 
świadczenia dodatkowych usług na rzecz klienta 
badania. Ponadto polityka KPMG Kanada wymaga, by 
kluczowy partner wziął pod uwagę zagrożenia związane 
z wykonywaniem usług innych niż badanie i zastosował 
odpowiednie zabezpieczenia. 

Jesteśmy zobowiązani do stworzenia i stosowania 
procedury weryfikacji i zatwierdzania nowych i 
zmodyfikowanych usług opracowanych przez KPMG 

Kanada lub inną firmę członkowską. Partner ds. etyki i 
niezależności (Ethics and Independence Partner – EIP) 
uczestniczy w weryfikacji potencjalnych problemów w 
zakresie niezależności a Globalna Grupa ds. 
Niezależności jest angażowana w przypadku usług, 
które zostały opracowane w celu ich świadczenia na 
poziomie globalnym. 

Oprócz identyfikowania potencjalnych konfliktów 
interesów, stosowany w KPMG International system 
weryfikacyjny „Sentinel” umożliwia stosowanie tych 
zasad. Do programu Sentinel muszą zostać 
wprowadzone, w ramach procedury przyjęcia zlecenia, 
określone informacje dotyczące wszystkich 
potencjalnych zleceń, obejmujące opisy usług i 
wynagrodzenia z ich tytułu. Korzystając z programu 
Sentinel, osoby odpowiedzialne za zlecenie 
zobowiązane są do bieżącej aktualizacji informacji w 
systemie Sentinel o strukturach grup kapitałowych 
wszystkich klientów będących spółkami publicznymi i 
niektórych innych spółek korzystających z usług 
badania i ich podmiotów powiązanych oraz do 
identyfikowania i oceny wszelkich zagrożeń 
niezależności, jakie mogą zaistnieć w wyniku 
świadczenia proponowanej usługi, niebędącej usługą 
badania sprawozdania finansowego, a także 
dostępnych zabezpieczeń umożliwiających eliminację 
takich zagrożeń. 

Program umożliwia osobom odpowiedzialnym za 
zlecenie, w przypadku podmiotów działających w 
ramach grup kapitałowych, sprawdzenie statusu każdej 
takiej jednostki na świecie, a następnie zatwierdzenie 
świadczenia usługi lub też odstąpienie od niej.  

Niezależność firmy – wysokość wynagrodzeń 

Duży udział wynagrodzenia od jednego klienta w 
przychodach całkowitych KPMG stwarza ryzyko 
czerpania korzyści własnej oraz ryzyko zastraszenia. 
Zgodnie z polityką KPMG Kanada, w przypadku, gdy 
suma wynagrodzenia za wszystkie świadczone usługi 
od jednostki zainteresowania publicznego, dla której 
świadczone są usługi badania i jednostek z nią 
powiązanych przekroczy w ciągu dwóch kolejnych lat 
10% całkowitych przychodów firmy, wymagane jest 
powiadomienie osób odpowiedzialnych za nadzór po 
stronie klienta usług badania i zaangażowanie Partnera 
Zarządzającego z innej firmy członkowskiej KPMG w 
charakterze kontrolera jakości.  



KPMG LLP (Kanada) 2016 Sprawozdanie z Przejrzystości | 20 

 

© 2017 KPMG LLP, kanadyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci firm członkowskich KPMG stowarzyszona z KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

W ciągu ostatnich dwóch lat, w KPMG Kanada nie miały 
miejsca sytuacje przekroczenia ustalonego progu 
dziesięciu procent sumy wynagrodzenia przez żadnego 
klienta korzystającego z usług badania. 

Relacje biznesowe/dostawcy 

W naszej firmie stosowane są takie zasady polityki i 
procedury, które gwarantują, że relacje biznesowe są 
zgodne z obowiązującym prawem i regulacjami, oraz 
standardami zawodowymi.  

Nabywanie przedsiębiorstw i inwestycje 

W przypadku, gdy KPMG Kanada rozważa nabycie lub 
dokonanie inwestycji w dane przedsiębiorstwo, jesteśmy 
zobowiązani do przeprowadzenia odpowiedniej analizy 
due diligence takiego przedsiębiorstwa celem 
zidentyfikowania i rozwiązania wszelkich potencjalnych 
problemów w zakresie niezależności i zarządzania 
ryzykiem przed zrealizowaniem transakcji. 
Przestrzegane są określone wymogi dotyczące 
konsultacji, aby umożliwić rozwiązanie problemów w 
zakresie niezależności i innych problemów w czasie 
włączania takiego przedsiębiorstwa do struktur KPMG 
Kanada i sieci firm członkowskich KPMG. 

Konflikt interesów 

Konflikty interesów mogą powstać w sytuacjach, gdy 
istnieją osobiste powiązania pomiędzy pracownikami 
KPMG a klientem, które mogą wywierać wpływ lub być 
uznawane za wywierające wpływ na ich zdolność do 
zachowywania obiektywizmu bądź w sytuacjach, gdy 
pracownicy KPMG są w posiadaniu informacji poufnych 
dotyczących drugiej strony transakcji. 

Wszystkie firmy członkowskie KPMG i ich pracownicy 
są zobowiązani do identyfikowania i zarządzania 
konfliktami interesów, które stanowią okoliczności lub 
sytuacje, które mają wpływ lub mogą być uznawane, 
przez w pełni poinformowanego, rozsądnego 
obserwatora, za mające wpływ na zdolność firmy 
członkowskiej lub jej pracowników do zachowania 
obiektywizmu lub działania w sposób bezstronny. 

Program Sentinel jest narzędziem wykorzystywanym 
przez wszystkie firmy członkowskie KPMG do 
identyfikacji potencjalnych konfliktów interesów, tak, aby 
mogły być one rozwiązywane zgodnie z wymogami 
prawa i etyki zawodowej. 

Gdy dostrzegamy niebezpieczeństwo powstania 
potencjalnego konfliktu interesów partner nadzorujący 
realizację projektu omawia tę sytuację z 
Departamentem Wsparcia Zawodowego (DPP) i/lub z 
Biurem Prawnym. Przed rozpoczęciem realizacji 
projektu, zaangażowane strony powiadamiane są o 
mogącym potencjalnie wystąpić konflikcie interesów i, 
jeśli takiemu niebezpieczeństwu można zapobiec lub 
nim właściwie zarządzać, uruchomiony zostaje typowy 
proces akceptacji. Może wystąpić konieczność 
zastosowania specjalnych procedur do zarządzania 
potencjalnym konfliktem interesów tak, by zachowana 
została poufność informacji dotyczących klientów. Takie 
procedury mogą na przykład oznaczać wprowadzenie 
formalnego rozdzielenia zespołów świadczących usługi 
dla różnych klientów i monitorowanie skuteczności 
takiego rozdzielenia. 

W sytuacjach, w których niemożliwe jest osiągnięcie 
porozumienia w sprawie zarządzania konfliktem, stosuje 
się procedury mediacyjne i rozstrzygania sporów. Jeżeli 
potencjalnie konfliktowa sytuacja nie może być we 
właściwy sposób rozwiązana, firma odstępuje od 
realizacji zlecenia. 

Naruszenia polityki niezależności 

Wszyscy pracownicy KPMG są zobowiązani do 
zgłaszania naruszeń polityki niezależności bezzwłocznie 
po podjęciu wiedzy o takich naruszeniach. Pracownicy 
podlegają niezależnej kontroli dyscyplinarnej w 
przypadkach nieprzestrzegania naszych zasad 
niezależności zidentyfikowanych w drodze sprawdzania 
zgodności, samodzielnego zgłoszenia lub w inny 
sposób.  

KPMG Kanada stosuje udokumentowaną politykę 
postępowania, która odnosi się do naruszeń polityki 
niezależności. Wszyscy pracownicy są zaznajomieni z 
taką polityką postępowania, która odnosi się do 
każdego rodzaju naruszeń zasad niezależności. 
Wszelkie naruszenia zasad niezależności są 
raportowane osobom odpowiedzialnym za nadzór po 
stronie klienta w sposób z nimi uzgodniony.  

Wyniki kontroli wpływają na decyzje dotyczące 
awansów lub podwyżki wynagrodzeń lub w przypadku 
partnerów i managerów projektów są one uwzględniane 
w ich indywidualnej ocenie. 
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Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji 

Przestrzeganie przepisów, regulacji oraz standardów 
zawodowych jest kluczowym aspektem pracy w naszej 
organizacji. KPMG Kanada wykazuje absolutny brak 
tolerancji dla przekupstw i korupcji.  

Zabraniamy angażowania się w jakiekolwiek działania 
noszące znamiona przekupstwa – nawet w przypadku, 
gdy takie postępowanie jest zgodne z prawem lub 
dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa 
miejscowego i stosowanych praktyk. Nie tolerujemy 
również przekupstwa, którego dopuszczają się osoby 
trzecie, w tym nasi klienci, dostawcy lub urzędnicy 
państwowi. 

Nasza firma szkoli wszystkich pracowników i partnerów 
mających kontakt z klientami, jak również innych 
wybranych pracowników z zakresu przeciwdziałania 
przekupstwu i korupcji. Ponadto wybrani pracownicy 
niemający kontaktu z klientami, pracujący w takich 
działach jak finanse, zaopatrzenie, sprzedaż oraz 
marketing i będący na szczeblu menedżera lub 
wyższym, także muszą przejść szkolenie z tego 
zakresu. 

Rekrutacja, rozwój i angażowanie do 
projektów pracowników z odpowiednimi 
kompetencjami 
Jednym z kluczowych czynników wpływających na 
jakość świadczonych usług jest angażowanie do 
realizacji projektu specjalistów KPMG mających 
umiejętności i doświadczenie umożliwiające 
zrealizowanie naszej wizji. KPMG stosuje odpowiednie 
procesy zarządzania zasobami ludzkimi, obejmujące 
między innymi takie obszary jak rekrutacja, awanse i 
utrzymanie talentów w firmie. Globalne działania KPMG, 
które są związane z naszymi wartościami, mają na celu 
pomóc w określeniu wymogów warunkujących 
odniesienie sukcesu – zarówno indywidualnego jak i 
wspólnego. Jednym z takich globalnych działań KPMG 
jest „Zapewnianie Jakości” („Delivering 
Quality”).Rekrutacja 

Rekrutacja 

Od wszystkich kandydatów wymaga się złożenia 
formularza podania o pracę; przechodzą oni przez 
procedurę selekcji, która między innymi obejmuje 
analizę przedstawionych dokumentów, wywiad 

kompetencyjny, oraz sprawdzenie poziomu kwalifikacji 
zawodowych i referencji. 

Nasze strategie rekrutacyjne koncentrują się na 
wyszukiwaniu utalentowanych osób rozpoczynających 
swoją karierę, spośród szerokiego grona takich osób, w 
tym na współpracy z uniwersytetami, college'ami i 
szkołami biznesu o uznanej renomie, a także 
współpracy ze szkołami średnimi, co pomaga budować 
relacje z wieloma młodymi, utalentowanymi osobami o 
różnorakich talentach. 

KPMG Kanada prowadzi również rekrutację na liczne 
stanowiska wymagające doświadczenia oraz na 
stanowiska partnerów. 

Rozwój osobisty 

Wysoki poziom świadczenia usług przez pracowników 
KPMG oznacza nie tylko posiadaną przez nich wiedzę 
merytoryczną, ale również odpowiednie kompetencje 
biznesowe. W odniesieniu do usług badania, 
pracownikom stwarzamy możliwości rozwoju 
umiejętności, postaw i osobistych kompetencji, które 
stanowią fundament budowania kariery zawodowej. 
Pracownicy uczestniczą w szkoleniach rozwijających 
efektywne wykonywanie pracy, kompetencje 
merytoryczne oraz cechy managerskie i przywódcze. 

Dodatkowo firma oferuje pracownikom realizację 
programów coachingu i mentoringu na stanowisku 
pracy, przydzielania zadań stanowiących wyzwania 
zawodowe, zmianę działów zatrudnienia oraz możliwość 
pracy w innych biurach firm członkowskich KPMG na 
świecie. 

Każda zatrudniona osoba ma w ramach rocznych 
planów rozwojowych wyznaczane cele indywidualne. 
Nasi pracownicy spełniają wymogi ustawicznego 
zawodowego rozwoju (CPD) dzięki rozmaitym 
szkoleniom i kursom odbywającym się na szczeblu 
lokalnym i krajowym. Polityka naszej firmy zapewnia, że 
wszyscy pracownicy merytoryczni mają wymagane 
umiejętności oraz spełniają wymagania ustalone przez 
organy nadzoru i standardy zawodowe. Zgodnie z tymi 
wymogami, każdy profesjonalista musi odbyć szkolenie 
w wymiarze co najmniej 20 godzin szkoleniowych CPD 
każdego roku oraz 120 godzin szkoleniowych w 3 letnim 
cyklu. 

By wesprzeć poszczególne osoby w spełnieniu tych 
wymogów, jak również wymagań lokalnych organów 
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nadzoru, firma zapewnia im możliwość ustawicznego 
kształcenia. Nasze programy szkoleń i rozwoju 
obejmują wiedzą podstawową, testy umiejętności oraz 
rozmaite metody nauki, w tym samokształcenie, zajęcia 
w grupach oraz seminaria internetowe. Nieustannie 
podkreślamy wagę jakości świadczenia usług; służą 
temu szkolenia oraz wymiana wiedzy dotyczącej 
rachunkowości, rewizji finansowej i raportowania 
finansowego. Nasza firma opracowała system 
pomagający pracownikom monitorowanie zdobytych 
punktów CPD zarówno w skali roku jak i trymestru. 

Programy działań integracyjnych i zróżnicowania 
pracowników 

KPMG Kanada dąży do stworzenia kultury 
organizacyjnej obejmującej działania integracyjne. 
Prowadzenie takich działań umożliwia nam budowanie 
skutecznych zespołów pracowników posiadających 
największy zakres umiejętności, doświadczenia i 
perspektyw. 

Kadra kierownicza i menedżerska również musi 
odzwierciedlać różnorodność panującą w naszej 
organizacji i wśród klientów KPMG Kanada. Nasza 
strategia w zakresie działań integracyjnych i 
zróżnicowania określa ramy prowadzenia działań, które 
w naszej opinii są konieczne w celu promowania 
tworzenia integracyjnego środowiska pracy w firmach 
członkowskich KPMG. 

Ocena, wynagradzanie i awanse 

Informacje ogólne 
Wszyscy pracownicy merytoryczni KPMG Kanada, w 
tym partnerzy, uczestniczą w corocznym procesie 
ustalania celów i ocenie efektywności pracy. Każdy 
pracownik oceniany jest w odniesieniu do poziomu 
osiągnięcia założonych celów, specyficznych dla 
danego stanowiska umiejętności i zachowań, 
kompetencji biznesowych i wiedzy na temat rynku. 
Partnerzy i określeni pracownicy merytoryczni są 
również oceniani pod względem osiągnięcia kluczowych 
celów w zakresie jakości i zgodności. Ocena ta jest 
przeprowadzana przez odpowiednich menedżerów 
nadzorujących efektywność oraz partnerów, którzy 
mogą przedstawić propozycję takiej oceny. 

Wyniki corocznej oceny efektywności mają bezpośredni 
wpływ na wynagrodzenia pracowników KPMG Kanada, 

w tym partnerów, a w niektórych przypadkach na ich 
pozostanie w naszej organizacji. Wynagrodzenie 
partnerów ustalane jest co roku przez Komitet 
Zarządzający i zatwierdzane przez Radę. 
Wynagrodzenie to zależy od osobistej i zawodowej 
efektywności, umiejętności zawodowych, zarządzania 
jakością i ryzykiem, umiejętności przewodzenia i 
zarządzania, pracy dla lokalnych społeczności oraz 
poziomu wynagrodzeń rynkowych dla podobnych 
stanowisk. Proces ustalania poziomu wynagrodzenia 
zgodny jest ze standardami kanadyjskimi, a tam gdzie 
ma to zastosowanie, ze standardami SEC. 

Wynagradzanie i awans 
KPMG Kanada stosuje jasne i przejrzyste zasady 
wynagradzania i awansowania, powiązane z procesem 
oceny, który dla partnerów obejmuje osiągnięcie 
kluczowych celów w zakresie jakości i zgodności. 
Pozwala to naszym pracownikom i partnerom zrozumieć 
czego się od nich oczekuje i czego mogą oczekiwać w 
zamian za spełnienie wymogów. 

KPMG Kanada monitoruje zdarzenia z zakresu jakości i 
zgodności i określa cele dotyczące jakości dla potrzeb 
awansowania pracowników na stanowisko portnerskie a 
także dla potrzeb oceny, awansowania i wynagradzania 
partnerów. 

Polityka KPMG Kanada zabrania dokonywania oceny 
lub wynagradzania partnerów audytu w oparciu o ich 
wyniki w zakresie sprzedaży usług innych niż usługi 
atestacyjne na rzecz klientów usług badania. 

Awans na partnera 

Proces awansu na partnera jest rygorystyczny, 
skrupulatny i nadzorowany przez upoważnionych 
członków kierownictwa firmy. Kryteria awansu są spójne 
z profesjonalizmem, rzetelnością i jakością usług KPMG 
jako firmy „Pierwszego wyboru” („employer of choice”). 
Kryteria zgodne są z kompetencjami KPMG Kanada i 
bazują na jednolitych zasadach. 

Procedura weryfikacji obejmuje zarówno sprawdzenie 
kompetencji zawodowych jak i umiejętności kandydata. 
Wszelkie rekomendacje w zakresie promocji na 
partnera KPMG Kanada muszą być zaaprobowane 
przez Radę Dyrektorów. 
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Zaangażowanie pracowników merytorycznych do 

projektów 

Zgodnie z procedurami obowiązującymi w KPMG 
Kanada przydział zarówno partnerów jak i pracowników 
do projektu następuje na podstawie oceny ich 
kompetencji zawodowych, doświadczenia w danej 
branży i zakresu projektu. Lider danej linii biznesowej po 
uzyskaniu aprobaty partnera z Departamentu Wsparcia 
Zawodowego (DPP) zatwierdza zaangażowanie 
kluczowego partnera w przypadku rozpoczęcia 
świadczenia usług badania dla każdej spółki publicznej. 
W ramach tego procesu zarówno w przypadku badania 
spółek publicznych jak i wtedy badanie sprawozdania 
finansowego innej niż spółka publiczna zakwalifikowane 
jest do grupy wyższego ryzyka, wyznacza się partnera 
odpowiedzialnego za kontrolę jakości realizacji projektu, 
który w niezależny sposób ocenia wykonywaną pracę. 
Partner taki konsultuje się z kluczowym partnerem 
odpowiedzialnym za badanie w kwestiach 
merytorycznych i przedstawia obiektywne spostrzeżenia 
dotyczące realizowanego badania. Kluczowe kwestie 
obejmują doświadczenie i możliwości, określane w 
oparciu o roczną ocenę portfolio partnera, realizacji 
danego projektu pod kontem jego zakresu, stopnia 
złożoności i profilu ryzyka a także rodzaju 
zapewnianego wsparcia (tj. skład zespołu zajmującego 
się realizacją projektu i zaangażowanie specjalistów). 

Od partnerów wymaga się, by członkowie 
nadzorowanych przez nich zespołów charakteryzowali 
się odpowiednimi kompetencjami i umiejętnościami w 
tym możliwościami czasowymi, do przeprowadzania 
badania zgodnie ze standardami opisanymi w 
podręczniku KPMG Audit Manual (KAM), jak również 
stosownymi przepisami i regulacjami. Może się to 
wiązać z koniecznością zaangażowania specjalistów z 
naszej firmy lub innych firm członkowskich KPMG. 

Kompletując zespół, partner odpowiedzialny za badanie 
rozważa, między innymi, następujące czynniki: 

– zrozumienie i praktyczne doświadczenie w 
realizacji projektów o podobnym zakresie i stopniu 
złożoności, w tym również odpowiednie szkolenia, 

– zrozumienie standardów zawodowych oraz 
znajomość przepisów prawa i regulacji, 

– specjalistyczną wiedzę merytoryczną w zakresie 
rachunkowości i rewizji finansowej wymaganą dla 
danego projektu, 

– znajomość branży, w której działa klient, 

– umiejętność dokonywania zawodowego osądu, 

– zrozumienie polityki i procedur kontroli jakości 
KPMG, oraz 

– wyniki przeglądu i oceny poprawności i 
efektywności świadczonych usług (Quality 
Performance Review - QPR), a także wyniki kontroli 
przeprowadzanych przez organy nadzoru. 

Zaangażowanie pracowników 
KPMG Kanada corocznie zachęca wszystkich naszych 
pracowników do wzięcia udziału w niezależnej Globalnej 
Ankiecie przeprowadzanej wśród pracowników (Global 
People Survey – „GPS”), nakierowanej na ocenę 
nastawienia pracowników i przedstawia ogólny 
Wskaźnik Zaangażowania Pracowników (Employee 
Engagement Index – „EEI”) oraz Wskaźnik Wybitnych 
Osiągnięć (Performance Excellence Index – „PEI”). 
Ankieta GPS daje również wgląd w to, co zapewnia 
zaangażowanie ze strony różnych grup 
demograficznych oraz w jaki sposób radzimy sobie w 
wybranych kategoriach. 

Wyniki ankiety GPS umożliwiają kierownictwu uzyskanie 
informacji o tym, w jaki sposób pracownicy/partnerzy 
postrzegają jakość usług badania i promowanie 
właściwych postaw przez kierownictwo oraz o 
zaangażowaniu i motywacji pracowników, co pomaga 
określić postęp w realizacji priorytetowych, 
strategicznych celów, a także ostrzega o istnieniu 
ewentualnych obszarów problematycznych. 

KPMG Kanada uczestniczy w ankiecie GPS, monitoruje 
wyniki i podejmuje odpowiednie działania, aby 
przekazać i odpowiedzieć na ustalenia dokonane na 
podstawie ankiety, w tym dokonuje porównania wyników 
ankiety GPS z uzgodnionymi celami w zakresie: 

– jakości usług badania i promowania właściwych 
postaw przez kierownictwo – określonych w 
ankiecie GPS jako „zachowanie kierownictwa”; 

– zaangażowania pracowników na podstawie 
wskaźnika EEI; oraz 
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– wyników pracowników na podstawie wskaźnika 
PEI. 

Wyniki ankiety GPS przedstawiane są co roku 
Globalnemu Zarządowi, w tym uzgadniane są 
odpowiednie działania podejmowane w ich następstwie.  

Zobowiązanie do świadczenia usług 
na najwyższym poziomie 
Wszyscy pracownicy KPMG Kanada uczestniczą w 
szkoleniach technicznych oraz otrzymują niezbędne 
wsparcie w postaci dostępu do informacji, narzędzi i 
konsultacji oraz pomocy wysokiej klasy specjalistów ze 
strony Departamentów Wsparcia Zawodowego, 
działających zarówno w Kanadzie jak i w innych firmach 
członkowskich KPMG. 

Polityka akredytacji i licencjonowania wymaga 
jednocześnie od pracowników posiadania wiedzy 
zawodowej i doświadczenia dostosowanego do zakresu 
realizowanych projektów. 

Szkolenia z wiedzy zawodowej 
Zgodnie z naszą polityką wszyscy pracownicy powinni 
dbać o rozwój kompetencji merytorycznych i 
postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
wymogami doskonalenia zawodowego. 

Szkolenia formalne 

Zespoły KPMG nadzorujące szkolenia i rozwój na 
poziomach globalnym, regionalnym i krajowym, 
corocznie definiują priorytety w poszczególnych 
obszarach wiedzy. Wykorzystywane są różne formy 
szkolenia, takie jak wykłady, warsztaty, e-learning i 
szkolenia interaktywne z wykorzystaniem narzędzi 
internetowych.  

KPMG dokłada starań, aby realizować szkolenia 
najwyższej jakości, przekładające się na efektywność 
wykonywanej pracy, jednocześnie dbając by odbywały 
się one w odpowiednim czasie. W tym celu zespoły 
nadzorujące szkolenia i rozwój ściśle konsultują ich 
formę i treść z ekspertami Globalnego Centrum 
Usługowego KPMG, Grupą KPMG ds. 
Międzynarodowych Standardów i Departamentami 
Wsparcia Zawodowego działającymi w poszczególnych 
firmach członkowskich. 

Mentoring i szkolenia na stanowisku pracy 

Nauka nie ogranicza się do sali zajęć – bogate 
doświadczenie zdobywa się w chwili, gdy zaistnieje taka 
potrzeba, poprzez coaching i uczenie się w 
odpowiednim czasie za kliknięciem myszy, 
uwzględniając cechy i ścieżki uczenia się w odniesieniu 
do określonego stanowiska. Wszystkie zajęcia 
prowadzone w sali pogłębia się zapewniając 
odpowiednie wsparcie pracownikom zajmującym się 
usługami badania. 

Akredytacja i licencjonowanie 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni w KPMG Kanada 
spełniają wymogi licencji zawodowych i wymogi CPE 
obowiązujące na terytorium, na którym świadczą usługi. 
Zasady i procedury mają na celu zapewnić, że 
pracownicy, którzy wykonują określone usługi, 
posiadają odpowiednie uprawnienia. 

Nasza firma odpowiedzialna jest za to, by biegli 
rewidenci mieli odpowiednią wiedzę dotyczącą 
wykonywania badania, rachunkowości i branży, jak 
również doświadczenie dotyczące obowiązujących 
standardów raportowania finansowego. Co więcej, 
ustaliliśmy określone wymagania wobec partnerów i 
menedżerów uczestniczących w badaniu sprawozdań 
finansowych przygotowanych zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej, w krajach, w których nie stanowią one 
podstawowych standardów sprawozdawczości 
finansowej. Podobne zasady obowiązują w odniesieniu 
do badania sprawozdań finansowych przygotowanych 
zgodnie z Ogólnie Przyjętymi Zasadami Rachunkowości 
w Stanach Zjednoczonych (Generally Accepted 
Accounting Policies), Ogólnie Przyjętymi Standardami 
Badania (General Accepted Auditing Standards) oraz 
standardami PCAOB dla spółek notowanych na giełdzie 
w Stanach Zjednoczonych (SEC), a także badań w 
zakresie kontroli wewnętrznej sprawozdawczości 
finansowej („ICOFR”), przeprowadzanych poza 
terytorium Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z tymi 
wymogami każdy partner, menedżer lub kontroler 
jakości zlecenia są odpowiednio przeszkoleni oraz 
zespół realizujący zlecenie posiada wystarczające 
doświadczenie, aby prowadzić projekt bądź wdrożył 
odpowiednie działania zabezpieczające celem usunięcia 
wszelkich braków. 
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Dostęp do specjalistycznej wiedzy 
Partnerzy nadzorujący projekty KPMG Kanada są 
odpowiedzialni za umożliwienie członkom zespołów 
dostępu do niezbędnych zasobów wiedzy i narzędzi. 
Zespoły realizujące projekty mogą korzystać ze 
wsparcia specjalistów pracujących w firmach 
członkowskich KPMG na całym świecie. 

Potrzeba skorzystania ze specjalistycznej wiedzy (np. z 
zakresu technologii informatycznych, wycen, podatków, 
finansów, usług aktuarialnych, usług audytu śledczego, 
itp.) w przypadku realizacji konkretnej usługi badania 
jest częścią procesu akceptacji danego projektu. 

Specjalistom będącym członkami zespołu ds. badania 
zapewnia się szkolenie dotyczące pojęć z zakresu 
badania. 

Konsultacje 
Promujemy kulturę organizacyjną, w której 
konsultowanie się z innymi pracownikami jest uznawane 
za zaletę, a także zachęca się pracowników, by 
korzystali z konsultacji w przypadku trudnych lub 
kontrowersyjnych zagadnień. By pomóc biegłym 
rewidentom w rozwiązywaniu takich zagadnień, 
opracowane zostały zasady konsultacji i 
dokumentowania złożonych kwestii związanych z 
rachunkowością i rewizją finansową, w tym procedury 
postępowania w przypadku rozbieżności opinii.  

Pracownikom realizującym projekty z zakresu usług 
badania zapewnia się odpowiednie wsparcie 
konsultacyjne w postaci praktycznych zasobów 
zawodowych, w tym Departamentu Wsparcia 
Zawodowego (DPP). 

Konsultacja z członkami zespołu o większym zakresie 
odpowiedzialności niż mające odmienne zdanie strony, 
zazwyczaj umożliwia rozwiązanie problemu. W 
przeciwnym wypadku sporna kwestia może być za 
pośrednictwem przełożonego przekazana do 
rozwiązania do Departamentu Wsparcia Zawodowego 
(DPP). We wszystkich tego typu sprawach najwyższy 
zakres decyzyjności ma Dyrektor Generalny – Senior 
Partner KPMG Kanada. 

Polityka nadzoru, analizy, konsultacji i wytycznych w 
zakresie usług badania w KPMG Kanada obejmuje: 

– przegląd i zatwierdzenie harmonogramu oraz 
wstępnych analiz przed rozpoczęciem istotnych 
procedur badania u klienta, 

– przegląd dokumentów roboczych związanych z 
badaniem przez inną osobę, w tym przegląd 
wybranej dokumentacji przez kluczowego partnera i 
menedżera badania, 

– przegląd końcowej dokumentu podsumowującego 
badanie przez menedżera projektu, kluczowego 
partnera i partnera odpowiedzialnego za kontrolę 
jakości projektów, w którym znajdują się wszelkie 
istotne ustalenia i konkluzje z badania, 

– przydział partnera odpowiedzialnego za kontrolę 
jakości do wszystkich projektów dotyczących 
świadczenia usług badania dla spółek notowanych 
na rynku regulowanym (dotyczy to także emitentów 
SEC), jak również do projektów o statusie 
wysokiego ryzyka, 

– polityka i wytyczne w zakresie zleceń badania 
zgodnie z obowiązującymi w Stanach 
Zjednoczonych Ogólnie Przyjętymi Standardami 
Badania (Generally Accepted Auditing Standards) i 
Ogólnie Przyjętymi Zasadami Rachunkowości 
(Generally Accepted Accounting Principles) jak 
również Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (IFRS). 

Pomoc dla każdego zespołu projektowego udzielana 
jest również przez Departament Wsparcia 
Zawodowego, Instytut Canadian Securities i partnera 
odpowiedzialnego za kontrolę jakości raportów 
składanych do SEC. Dodatkowego wsparcia udzielają: 

– Grupy składające się ze specjalistów pomagające 
zespołom projektowym w rozwiązywaniu 
problemów związanych z rachunkowością, rewizją 
finansową i sprawozdawczością finansową; 
koordynują one również proces konsultacji z 
odpowiednim partnerem Departamentu Wsparcia 
Zawodowego lub z DPP. Zespoły specjalistów 
identyfikują pojawiające się zagadnienia i problemy 
i pomagają w ich rozwiązywaniu dzieląc się 
najlepszymi praktykami. 

– Departament Wsparcia Zawodowego (DPP), który 
odpowiedzialny jest za zdobywanie nowej wiedzy, 
kontakty z organami kształtującymi standardy 
zawodowe i odpowiadanie na zapytania dotyczące 
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kwestii pojawiających się podczas realizacji 
projektów. 

Wsparcie merytoryczne w zakresie księgowości i usług 
badania zapewnia wszystkim firmom członkowskim 
Globalne Centrum Usługowe (GSC), Grupa ds. 
Międzynarodowych Standardów (ISG) oraz Grupa ds. 
Amerykańskich Rynków Kapitałowych dla 
zagranicznych spółek podlegających SEC. 

GSC zajmuje się opracowywaniem, utrzymywaniem i 
stosowaniem globalnej metodyki i narzędzi świadczenia 
usług badania KPMG, wykorzystywanych przez 
pracowników KPMG badających sprawozdania 
finansowe, aby umożliwić im badanie takich 
sprawozdań w sposób efektywny i skuteczny. GSC 
zapewnia również wsparcie w zakresie usług badania z 
naciskiem na zachowanie globalnej jakości i spójności. 

ISG współpracuje z Globalnymi zespołami ds. 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF) i Międzynarodowych Standardów 
Rewizji Finansowej (MSRF), których członkowie 
pochodzą z różnych krajów na świecie, celem 
promowania dokonywania spójnej interpretacji MSSF 
przez firmy członkowskie, identyfikowania pojawiających 
się zagadnień i opracowywania globalnych wytycznych 
we właściwym terminie. 

Dodatkowe informacje dotyczące GSC i ISG znajdują 
się w suplemencie do Sprawozdania z przejrzystości 
KPMG International. 

Rozwój znajomości biznesu i wiedzy 
branżowej 
Kluczowym elementem świadczenia wysokiej jakości 
usług jest zrozumienie rodzaju działalności prowadzonej 
przez klienta i branży, w której funkcjonuje. 

KPMG określa branże istotne dla swojej działalności w 
skali globalnej i wyznacza partnerów będących 
specjalistami w danej branży do wspierania wiedzą i 
doświadczeniem wszystkich firm członkowskich. 
Kluczowym sposobem przekazywania wiedzy na temat 
danej branży jest narzędzie eAudIT, w którym 
udostępnione są przykłady procedur badania typowych 
dla danej branży i inne informacje związane między 
innymi z typowymi dla danej branży procesami 
księgowymi czy obszarami ryzyka. Ponadto dostępne 

są publikacje dostarczające ogólnej i gospodarczej 
informacji na temat danej branży. 

Wykonywanie usług w sposób 
efektywny i skuteczny 
Równie istotny jak rezultat przeprowadzonej usługi jest 
sposób jej przeprowadzenia.  

Od pracowników KPMG Kanada oczekujemy 
stosowania odpowiednich zasad i procedur oraz 
prezentowania właściwych postaw w procesie 
efektywnej i skutecznej rewizji finansowej. 

Procedury wykonywania usług badania 
sprawozdań finansowych stosowane w 
KPMG 
Do przeprowadzenia usług badania KPMG wykorzystuje 
eAudIT, elektroniczne narzędzie informatyczne KPMG 
International. eAudIT dostarcza metodologię, wsparcie i 
wiedzę fachową, a także narzędzie niezbędne do 
świadczenia usług w taki sam sposób. Podstawowe 
zasady pozwalające na przeprowadzenie usługi badania 
na najwyższym poziomie to: 

– odpowiednie zaangażowanie osób 
odpowiedzialnych za realizację projektu, 

– dostęp do odpowiedniej wiedzy – specjalistów, 
akredytowanych osób fizycznych i odpowiedniej, 
branżowej wiedzy eksperckiej, 

– krytyczna ocena dowodów badania, 

– dokonywanie zawodowych osądów oraz 
stosowanie zawodowego sceptycyzmu, 

– mentoring w trakcie realizacji projektu, nadzór i 
analiza, 

– właściwie poparte i udokumentowane wnioski, 

– dokładna weryfikacja, w tym kontrola jakości 
realizacji projektu (EQCR). 

Odpowiednie zaangażowanie osób odpowiedzialnych 
za realizację projektu 

By pomóc zidentyfikować pojawiające się ryzyka 
związane z badaniem sprawozdania finansowego i im 
przeciwdziałać, zespół powinien znać rodzaj 
działalności prowadzonej przez klienta, jego sytuację 
finansową i środowisko, w którym on funkcjonuje. 
Partner jest odpowiedzialny za jakość 
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przeprowadzonego badania, a tym samym za 
zaprojektowanie, nadzór i realizację projektu.  

Zaangażowanie partnera w planowanie badania na 
wczesnym etapie projektu, nadaje mu odpowiednią 
rangę oraz pozwala członkom zespołu skorzystać w 
maksymalnym zakresie z jego doświadczenia i wiedzy. 
Zaangażowanie partnera w odpowiednim momencie na 
kolejnych etapach, pozwala mu na identyfikację i zajęcie 
się w odpowiedni sposób istotnymi kwestiami badania, 
w tym krytycznymi obszarami wymagającymi osądów i 
obszarami związanymi z istotnym ryzykiem. 

Partner ponosi odpowiedzialność za ostateczną opinię 
wydaną na temat zbadanego sprawozdania 
finansowego oraz przegląd kluczowej dokumentacji, w 
szczególności dokumentacji dotyczącej istotnych kwestii 
i osądów dokonanych podczas badania. Menedżer 
projektu wspiera kluczowego partnera w wypełnianiu 
tych obowiązków oraz w bieżących kontaktach z 
klientem i zespołem, co skutkuje dogłębnym 
zrozumieniem potrzeb biznesu i pomaga partnerowi i 
członkom zespołu w stworzeniu cennych rozwiązań. 

Krytyczna ocena dowodów badania i stosowanie 
zawodowego sceptycyzmu 

Wszystkie dowody zgromadzone podczas badania są 
przeglądane, szczególnie te, które są niespójne. Rodzaj 
i zakres gromadzonych dowodów badania zależy od 
oszacowanego ryzyka. W sposób krytyczny oceniamy 
dowody badania uzyskane ze wszystkich źródeł. 
Zawodowy sceptycyzm i dokonywanie osądów przez 
każdego członka zespołu przez cały okres realizacji 
projektu są wymagane w celu uzyskania 
wystarczających i odpowiednich dowodów badania. 
Szczególną uwagę na jego stosowanie zwracają także 
organy nadzoru. Zasady Jakości Rewizji Finansowej 
KPMG podkreślają znaczenie stosowania postawy 
zawodowego sceptycyzmu podczas całego procesu 
badania. 

Proces dokonywania osądów stosowany w KPMG 
umożliwia dokonywanie właściwych osądów w drodze 
wprowadzenia ustrukturyzowanego podejścia do 
obszarów badania wymagających istotnego osądu. 
Podkreśla również znaczenie niezależności, 
obiektywizmu i posiadania odpowiedniego nastawienia 
– konieczności wykazania się zawodowym 
sceptycyzmem. 

Nasz proces dokonywania osądów uwzględnia 
konieczność wzięcia pod uwagę pewnych odchyleń, 
które mogą stanowić zagrożenia dla właściwej oceny. 
Ustrukturyzowane podejście do obszarów badania 
wymagających istotnego osądu obejmuje: 

– rozważenie alternatyw, 

– dokonanie krytycznej oceny dowodów badania, w 
tym przyjętych przez kierownictwo założeń i analizy 
zarówno potwierdzających jak i 
niepotwierdzających dowodów, oraz  

– udokumentowanie uzasadnienia wniosków 
sformułowanych w odpowiednim czasie, co 
pozwala na ocenę tego, czy są one kompletne i 
właściwe. 

Korzystanie z procesu dokonywania osądów jest 
wzmocnione w drodze coachingu i szkoleń, z uwagi na 
fakt, iż dokonywanie osądów stanowi umiejętność 
nabywaną z czasem, w drodze różnych doświadczeń. 

Mentoring i coaching w trakcie realizacji projektu, 
nadzór i analiza 

Rozwój umiejętności zawodowych wymaga czasu i 
różnorodnych doświadczeń. KPMG Kanada wspomaga 
pracowników w ich rozwoju poprzez promowanie 
systemu ustawicznego kształcenia. 

Mentoring w trakcie realizacji usługi oraz nadzór 
zakłada: 

– udział odpowiedzialnego partnera w planowaniu 
badania, 

– monitorowanie postępów realizacji projektu, 

– branie pod uwagę kompetencji i możliwości 
poszczególnych członków zespołu dysponowania 
przez każdego z nich wystarczającą ilością czasu 
na realizację przydzielonych zadań, zrozumienia 
powierzonych im zadań i obowiązujących 
wytycznych, 

– reagowanie na wszelkie istotne kwestie, które 
pojawiają się w trakcie wykonywania projektu, 
rozważenie ich znaczenia i modyfikowanie w razie 
potrzeby planu badania, oraz 

– identyfikowanie spraw wymagających konsultacji z 
bardziej doświadczonymi członkami zespołu. 
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Mentoring i prowadzenie nadzoru nad wykonywaną 
pracą na bieżąco gwarantują szybkie identyfikowanie i 
rozwiązywanie problemów. 

Właściwie wsparte i udokumentowane wnioski 

KPMG Kanada stosuje KAM i elektroniczne narzędzie 
KPMG International, eAudIT, w celu określenia 
wytycznych, mechanizmów oraz dokumentacji 
sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją projektu z 
zakresu badania. Dokumentacja badania obejmuje 
wykonane procedury, otrzymane dowody oraz wnioski 
dotyczące wszystkich ważnych kwestii badania. 
Zgodnie z KAM, dokumentacja poddawana jest 
przeglądowi przez bardziej doświadczonych członków 
zespołu projektowego. Dokumentacja jest 
przygotowywana na bieżąco, co pozwala zachować 
wysoką jakość usługi rewizji finansowej i umożliwia 
efektywną analizę i ocenę otrzymanych dowodów oraz 
sformułowanych wniosków przed przedstawieniem 
opinii klientowi. 

Od zespołów projektowych wymaga się zebrania 
kompletnej i ostatecznej dokumentacji związanej z 
przeprowadzoną usługą, by następnie mogła ona być 
przechowywana przez wymagany przepisami okres, 
zwyczajowo nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od 
dnia sporządzenia raportu biegłych rewidentów, który 
może być jednakże bardziej restrykcyjny zgodnie z 
określonymi, obowiązującymi przepisami prawa. 

Podstawowym wymogiem, który osoby 
przeprowadzające badanie powinny stosować jest 
ocena dokumentacji z punktu widzenia doświadczonego 
audytora niezaangażowanego w badanie. Czy rozumie 
on: 

– rodzaj, czas i zakres procedur badania 
wykonywanych zgodnie z MSB i KAM, 

– obowiązujące wymagania prawne i regulacje, 

– efekty wykonywanych procedur oraz uzyskane 
dowody badania, 

– istotne ustalenia i kwestie powstałe w trakcie 
badania oraz podjęte działania (w tym uzyskane 
dodatkowe dowody badania), 

– podstawy poczynionych osądów i wyciągniętych w 
oparciu o nie wniosków. 

Właściwe zaangażowanie partnera odpowiedzialnego 
za kontrolę jakości realizacji projektów 

Partnerzy odpowiedzialni za kontrolę jakości realizacji 
projektów zachowują niezależność w stosunku do 
zespołów realizujących projekty i posiadają odpowiednie 
doświadczenie i wiedzę, by dokonać obiektywnej 
analizy bardziej krytycznych decyzji podjętych przez 
zespół badający. Są to doświadczeni biegli rewidenci 
niezależni od zespołu projektowego. Do ich zadań 
należy obiektywna analiza najważniejszych i 
wymagających osądów kwestii związanych z badaniem. 

Wszystkie usługi badania wykonywane na rzecz spółek 
publicznych oraz innych, zakwalifikowanych do 
podmiotów o wysokim statusie ryzyka, wymagają 
wyznaczenia kontrolera jakości projektu. 

Kontrola jakości ma miejsce przed wydaniem opinii z 
badania i obejmuje, między innymi: 

– weryfikację wybranej dokumentacji badania, 
dotyczącej istotnych osądów dokonanych przez 
zespół realizujący projekt oraz sformułowanych 
przez niego wniosków, 

– weryfikację sprawozdania finansowego i 
proponowanej opinii biegłych rewidentów, oraz 

– ocenę wniosków sformułowanych podczas 
sporządzania opinii biegłych rewidentów i 
stwierdzenie, czy proponowana opinia jest 
właściwa. 

Mimo, iż partner ds. realizacji projektu ponosi 
ostateczną odpowiedzialność za rozstrzygnięcie kwestii 
sprawozdawczości finansowej i audytu, usługa badania 
zostaje uznana za zakończoną tylko wówczas, jeśli 
kontroler jakości zlecenia uzna, że wszystkie istotne 
kwestie zostały rozstrzygnięte. 

KPMG Kanada nieustannie stara się wzmocnić 
znaczenie przeglądów wykonywanych przez 
kontrolerów jakości zlecenia i usprawnić służące temu 
procedury, gdyż są one kluczową częścią systemu 
kontroli jakości świadczenia usług.  

Na przestrzeni ostatnich lat zostało podjętych wiele 
działań wspierających rolę kontrolera jakości projektu, w 
tym: 

– wydawanie wytycznych w zakresie umiejętności i 
kompetencji osób będących kontrolerami jakości 



KPMG LLP (Kanada) 2016 Sprawozdanie z Przejrzystości | 29 

 

© 2017 KPMG LLP, kanadyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci firm członkowskich KPMG stowarzyszona z KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

oraz wspierających efektywne wykonywanie 
kontroli, 

– uzupełnienie narzędzia eAudIT o procedury 
pomagające w zwiększeniu efektywności 
dokonywanych przeglądów, 

– wdrożenie zasad dotyczących akredytowania, 
wyznaczania i rozwijania umiejętności osób 
pełniących rolę kontrolera jakości a także 
monitorowanie oraz ocena rodzaju, terminu i 
zakresu przeprowadzanej kontroli jakości. 

Raportowanie 

Standardy badania w dużej mierze określają format i 
zawartość raportu z wykonanej usługi, w którym między 
innymi znajduje się opinia na temat rzetelności 
zbadanego sprawozdania finansowego. Opinie 
formułowane są przez doświadczonych partnerów ds. 
realizacji projektu w oparciu o przeprowadzone badanie. 
Podczas sporządzania opinii z badania, partnerzy 
nadzorujący projekt mają dostęp do szerokiego 
wsparciaw drodze konsultacji z Departamentem DPP, w 
szczególności gdy istnieją ważne kwestie, które 
powinny zostać przekazane ich użytkownikom (np. w 
formie zmian do opinii lub objaśnień). Zgodnie z nowymi 
wymogami IAASB, od końca grudnia 2016 r. 
zwiększamy sprawozdawczość biegłych rewidentów w 
odniesieniu do opinii biegłych rewidentów 
sporządzanych zgodnie z MSRF. Zmiany dotyczące 
sprawozdawczości biegłych rewidentów umożliwią 
użytkownikom większy wgląd w badanie i zwiększą 
przejrzystość. 

Wnikliwa, otwarta i szczera komunikacja 

Dwustronna komunikacja z osobami odpowiedzialnymi 
za nadzór, oznaczającymi często członków komitetu 
audytu, ma kluczowe znaczenie dla jakości 
świadczonych usług badania i stanowi kluczowy aspekt 
sprawozdawczości i świadczenia usług.  

W KPMG Kanada podkreślamy znaczenie informowania 
tych osób o wszystkich kwestiach pojawiających się w 
trakcie badania oraz to, jak istotne jest wysłuchanie i 
rozumienie ich punktu widzenia. Osiągamy to poprzez 
przedstawianie raportów i prezentacji, uczestniczenie w 
spotkaniach komitetu audytu i rady nadzorczej, jak 
również, w określonych przypadkach, stałą formalną 
wymianę informacji z członkami kierownictwa i komitetu 
audytu. 

Spostrzeżenia przedstawione komitetowi audytu przez 
KPMG dotyczą oceny stosowanych praktyk i polityki 
rachunkowości, dokonywanych szacunków, ujawnień w 
sprawozdaniu finansowym, znaczących 
nieprawidłowości systemu kontroli wewnętrznej w 
odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej 
jednostki zidentyfikowanych podczas badania 
sprawozdania finansowego, jak również 
zidentyfikowanych korekt, które nie zostały ujęte w 
sprawozdaniu finansowym. Wykorzystujemy naszą 
branżową wiedzę, by zachęcić członków Komitetu 
Audytu do dyskusji. 

KPMG Kanada kładzie nacisk na otwarty i szczery 
dialog z komitetami audytu. Omawiane są między 
innymi takie zagadnienia jak: 

– opis planowanego zakresu i termin badania, co 
obejmuje przekazanie informacji o stwierdzonych 
istotnych ryzykach, 

– stosowane znaczące polityki rachunkowości i 
rozwiązania alternatywne, 

– jakość zasad rachunkowości stosowanych przez 
klienta, 

– istotne osądy i szacunki dokonywane przez zarząd, 

– istotne ustalenia dokonane w czasie badania, które 
mogą obejmować braki w kontroli i 
nieprawidłowości w czasie przeprowadzania 
badania, 

– roczny pisemny komunikat stwierdzający, że zespół 
projektowy i KPMG Kanada przestrzegały 
wszystkich odpowiednich wymogów dotyczących 
niezależności, opisujący wszystkie stosunki oraz 
inne kwestie pomiędzy KPMG Kanada i jej 
klientami korzystającymi z usług badania, które, w 
naszej zawodowej ocenie, mogłyby być uznane za 
mające wpływ na niezależność, a także określający 
wszystkie działania zabezpieczające związane z 
powyższym i zastosowane przez nas celem 
wyeliminowania (lub zmniejszenia do 
odpowiedniego poziomu) zidentyfikowanych 
zagrożeń niezależności,  

– korekty wprowadzone do sprawozdania 
finansowego i nieskorygowane błędy, 

– inne informacje/ dokumenty znajdujące się w 
raporcie rocznym obok sprawozdania finansowego, 
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– kwestie, co do których występuje różnica zdań 
pomiędzy biegłym rewidentem a zarządem, 

– konsultacje z innymi biegłymi rewidentami, 

– istotne kwestie omawiane z zarządem, 

– trudności napotkane podczas badania, 

– wynagrodzenie za badanie i inne usługi. 

W przypadku klientów badania zarejestrowanych w 
SEC, komunikacja z Komitetem Audytu uwzględnia 
wymogi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 
Stanów Zjednoczonych. 

Instytut komitetu audytu 

W związku z wymagającą i ważną rolą komitetów 
audytu w odniesieniu do rynków kapitałowych oraz 
wyzwaniami, jakie stają przed takimi komitetami przy 
wykonywaniu ich obowiązków, zadaniem naszego 

Instytutu Komitetu Audytu („ACI”) jest pomoc członkom 
komitetu audytu w zwiększeniu ich zaangażowania i 
możliwości w zakresie wdrażania skutecznych procedur 
komitetu audytu. ACI działa w 35 krajach na całym 
świecie i zapewnia członkom komitetów audytów 
wsparcie dotyczące kwestii leżących w obszarze 
zainteresowania takich komitetów, a także umożliwia im 
nawiązywanie kontaktów z osobami na równorzędnych 
stanowiskach w czasie bogatego programu 
obejmującego seminaria w zakresie zmian i 
świadomości merytorycznej. 

Usługi oferowane przez ACI obejmują szeroki zakres 
wyzwań stawianych komitetom audytu i 
przedsiębiorstwom w dzisiejszych czasach – od 
zarządzania ryzykiem i nowych technologii do strategii i 
globalnej zgodności. 

Koncentracja na efektywnym świadczeniu usług 
badania dla potrzeb skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych 

Nasza metodyka audytu i Podręcznik KAM szczegółowo 
określa przeprowadzanie badania sprawozdań 
finansowych grup kapitałowych. Podkreślamy istotność 
skutecznej, dwustronnej komunikacji pomiędzy 
zespołem zajmującym się badaniem sprawozdania 
finansowego spółek wchodzących w skład grupy i 
biegłymi rewidentami będącymi członkami zespołu jako 
warunkującą jakość takiego badania. Do obowiązków 
osób odpowiedzialnych za świadczenie usług badania 
dla grupy kapitałowej należy ocena kompetencji 
biegłych rewidentów badających sprawozdania 
finansowe spółek wchodzących w skład grupy, bez 
względu na to, czy są oni zatrudnieni w firmach 
członkowskich KPMG, czy nie. Jest to część procesu 
akceptacji potencjalnego zlecenia.  

W ramach sieci KPMG stosuje się spójną metodykę i 
narzędzia. Kluczowym partnerom badania (Lead Audit 
Engagement Partner – LAEP) przekazuje się informacje 
dotyczące biegłych rewidentów, wchodzących w skład 
espołu KPMG, aby pomóc im ocenić kompetencje i 
możliwości takich biegłych rewidentów. Ponadto, w 
przypadku projektów kontrolowanych przez PCAOB, 
kluczowy partner badania (LAEP) ma dostęp do 
wyników odnośnych kontroli dotyczących firm 
członkowskich KPMG. 

Partner LAEP może dokonać weryfikacji dokumentacji 
dotyczącej zlecenia realizowanego przez biegłego 
rewidenta będącego członkiem zespołu osobiście lub 
drogą elektroniczną. 

Ochrona danych i zachowanie poufności 
informacji dotyczących klientów 
Znaczenie zachowania poufności informacji 
dotyczących klientów jest podkreślane między innymi 
przez nasz Kodeks Postępowania, szkolenia oraz 
coroczny proces składania oświadczeń/potwierdzania, 
który jest obowiązkowy dla wszystkich osób pracujących 
z klientami. Mamy formalną politykę postępowania z 
dokumentacją związaną z projektem zgodnie z 
przepisami i standardami zawodowymi, zaś tam, gdzie 
ma to zastosowanie, z przepisami SEC. W naszej firmie 
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obowiązują jasne zasady zachowania poufności 
informacji obejmujące wiele obszarów działania. 
Polityka poufności odnosi się również do 
przechowywania danych osobowych. Wszyscy 
pracownicy KPMG Kanada zobowiązani są do przejścia 
szkolenia dotyczącego tego zagadnienia. 

Zobowiązanie do nieustannego 
podnoszenia jakości pracy 
Dokładamy starań, aby stale zwiększać jakość, 
spójność i skuteczność przeprowadzanych przez nas 
badań. Zintegrowane programy monitorowania i oceny 
jakości umożliwiają firmom członkowskim 
identyfikowanie braków w zakresie jakości, wykonanie 
analizy przyczyn źródłowych (root cause analysis – 
RCA) a także opracowanie, wdrożenie i raportowanie 
planów działań naprawczych w odniesieniu do zleceń 
przeprowadzenia badań indywidualnych i systemu 
kontroli jakości firmy członkowskiej. Zintegrowane 
programy jakości i monitorowania KPMG International 
obejmują przegląd oraz ocenę poprawności i 
efektywności świadczonych usług (Quality Performance 
Review – QPR), przegląd i ocenę stosowanych zasad i 
procedur zarządzania ryzykiem (Risk Compliance 
Program – RCP) oraz program globalnego 
monitorowania zgodności (Global Compliance Review – 
GCR). Programy monitorowania i oceny jakości są 
zarządzane na poziomie globalnym i określają wspólną 
praktykę stosowaną przez wszystkie firmy 
członkowskie, w tym charakter i zakres testowania i 
raportowania. KPMG Kanada porównuje wyniki 

programów monitorowania wewnętrznego z wynikami 
dowolnych programów monitorowania zewnętrznego i 
podejmuje odpowiednie działania. 

Programy monitorowania wewnętrznego i 
oceny 
Procedury monitorowania wewnętrznego obejmują 
ocenę: 

– realizacji zlecenia zgodnie z obowiązującymi 
standardami, przepisami prawa i regulacjami oraz 
zasadami i procedurami KPMG International, oraz 

– przestrzegania przez KPMG Kanada zasad i 
procedur KPMG International oraz stosowności, 
adekwatności i skuteczności działania kluczowych 
zasad i procedur z zakresu kontroli jakości. 

Wyniki i wnioski sformułowane w ramach 
zintegrowanych programów monitorowania są 
podawane wewnętrznie. Ogólne wyniki i wnioski 
sformułowane w ramach programów są omawiane na 
poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym, a także 
podejmowane są odpowiednie działania w tym zakresie. 
Nasz program monitorowania wewnętrznego przyczynia 
się również do oceny tego, czy nasz system kontroli 
jakości został odpowiednio zaprojektowany, skutecznie 
wdrożony i czy działa w sposób efektywny. 

Dwa programy inspekcji, opracowane i zarządzane 
przez KPMG International, przeprowadzane są 
corocznie w dziale audytu, podatkowym i doradczym. 
Są to: przegląd oraz ocena poprawności i efektywności 
świadczonych usług (Quality Performance Review 
Program – QPRP) oraz przegląd i ocena stosowanych 
zasad i procedur zarządzania ryzykiem (Risk 
Compliance Program – RCP). Ponadto wszystkie firmy 
członkowskie poddawane są, nie rzadziej niż co trzy 
lata, programowi globalnego monitorowania zgodności 
(Global Compliance Reviews – GCR). Udział w 
programach QPR, RCP i CGR jest warunkiem 
pozostania w sieci KPMG. 

Przegląd i ocena poprawności oraz efektywności 
świadczonych usług badania (Quality Performance 
Review – QPR) 

Program QPR jest realizowany przez niewielki, 
podstawowy zespół partnerów, którzy są czynnymi 
praktykami w zakresie wiedzy branżowej i 
merytorycznej i pozostają na bieżąco z wymogami 
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dotyczącymi standardów świadczenia usług badania. 
Niewielki zespół zajmuje się zwiększaniem spójności i 
szczegółowości przeglądów oraz koncentruje się na 
badaniu sprawozdań finansowych spółek publicznych i 
ich jednostek powiązanych. Badania sprawozdań 
finansowych spółek niepublicznych i zlecenia z zakresu 
usług atestacyjnych są realizowane przez partnerów i 
menedżerów wyższego szczebla z różnych biur w 
ramach naszej firmy członkowskiej. 

Program QPR ocenia poziom efektywności realizowania 
projektów oraz identyfikuje sposoby podnoszenia 
jakości. Każda osoba nadzorująca projekt poddawana 
jest ocenie przynajmniej raz na trzy lata. Do wyboru 
projektów stosuje się podejście oparte na analizie 
ryzyka.  

KPMG Kanada realizuje roczny program QPR zgodnie z 
globalnymi instrukcjami w zakresie QPR. Oceny 
przeprowadzane są na poziomie KPMG Kanada i 
monitorowane są na poziomach regionalnym i 
globalnym. Przeprowadzanie ocen QPR świadczenia 
usług badania przez firmę członkowską jest 
nadzorowane przez doświadczonego, wiodącego 
recenzenta wyższego szczebla, będącego osobą 
zewnętrzną w stosunku do danej firmy członkowskiej. 

W przedmiocie przeprowadzania oceny zespołów i 
innych osób nadzorujących proces organizowane są 
szkolenia, koncentrujące się na kwestiach 
problematycznych, zidentyfikowanych przez organy 
nadzoru świadczenia usług badania oraz konieczności 
zachowania poziomu rygorystyczności wykazywanego 
przez recenzentów zewnętrznych. 

Przy określaniu ocen projektów i praktyk świadczenia 
usług badania przez firmę członkowską stosowane są 
spójne kryteria. 

Projekty z zakresu usług badania, stanowiące przedmiot 
oceny, określane są jako „Zadowalający”, „Wymagający 
Zwiększenia Efektywności” lub „Niezadowalający”. 

Wnioski wynikające ze stosowania programu QPR są 
przekazywane specjalistom z firm członkowskich przy 
pomocy komunikacji pisemnej, wewnętrznych narzędzi 
szkoleniowych i okresowych spotkań partnerów, 
menedżerów oraz pozostałych pracowników. Wnioski te 
także są brane pod uwagę podczas kolejnych kontroli, 
co wpływa na zasięg procesu ciągłego doskonalenia. 

Kluczowi partnerzy są informowani o niezadowalających 
ocenach świadczenia usług w odniesieniu do projektów 
międzynarodowych. Ponadto kluczowi partnerzy 
podmiotów dominujących/biur centralnych są 
powiadamiani, gdy usługa rewizji finansowej 
wykonywana jest w jednostce zależnej/powiązanej 
grupy takiego klienta przez firmę członkowską, w której 
podczas audytu QPR zidentyfikowano istotne problemy 
dotyczące jakości. 

Przegląd i ocena zarządzania ryzykiem (Risk 
Compliance Program – RCP) 

KPMG International opracowuje i stosuje zasady i 
procedury kontroli jakości, które obowiązują wszystkie 
firmy członkowskie. Te zasady i procedury, wraz z 
procedurami powiązanymi, obejmują wymogi określone 
w MSKJ 1. W czasie corocznego przeglądu RCP, 
KPMG International prowadzi dokładny program oceny, 
obejmujący dokumentację dotyczącą zasad i procedur 
jakości, związane z nią badanie zgodności oraz 
raportowanie wszelkich wyjątków, planów działań i 
wniosków. 

Celami RCP są: 

– monitorowanie, ocena i dokumentowanie zgodności 
funkcjonowania systemu kontroli jakości KPMG 
Kanada z globalnymi zasadami dotyczącymi jakości 
i zarządzania ryzykiem, jak również z 
obowiązującymi przepisami prawa i uregulowaniami 
organów nadzoru w przedmiocie świadczenia usług 
profesjonalnych; oraz 

– służenie KPMG Kanada jako podstawa oceny 
przestrzegania przez firmę członkowską i jej 
pracowników odpowiednich standardów 
zawodowych i obowiązujących przepisów prawa i 
uregulowań organów nadzoru. 

W przypadku zidentyfikowania braków, jesteśmy 
zobowiązani do opracowania odpowiednich planów 
działania. 

Program globalnego monitorowania zgodności (Global 
Compliance Reviews – GCR) 

Każda firma członkowska podlega programowi GCR 
prowadzonemu przez globalny zespół ds. GCR, 
tworzony przez osoby niezwiązane z firmą członkowską, 
co najmniej raz w cyklu trzyletnim. 
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Program GCR umożliwia sprawowanie niezależnego 
nadzoru nad oceną naszego systemu kontroli jakości,  
w tym: 

– naszego zaangażowania w zakresie zarządzania 
jakością i ryzykiem (promowania właściwych 
postaw przez kierownictwo) oraz zakresu, w jakim 
ogólna struktura, sprawowanie nadzoru i 
finansowanie stanowią wsparcie dla powyższego 
zaangażowania; oraz 

– kompletności i efektywności naszego programu 
RCP. 

Zespół ds. GCR, zajmujący się przeprowadzaniem 
przeglądów, jest niezależny w stosunku do KPMG 
Kanada, obiektywny oraz posiada wiedzę w zakresie 
globalnych zasad zarządzania jakością i ryzykiem. 

Opracowujemy plany działania w odpowiedzi na 
wszystkie ustalenia dokonane podczas 
przeprowadzania programu GCR i uzgadniamy je z 
zespołem ds. GCR. Nasze postępy w realizacji planów 
działania są monitorowane przez centralny zespół ds. 
GCR. Wyniki są raportowane do Grupy Sterującej ds. 
Jakości i Zarządzania Ryzykiem oraz, w przypadkach, 
gdy jest to konieczne, do odpowiednich osób 
nadzorujących w KPMG International i osób 
nadzorujących na poziomie regionalnym, aby zapewnić 
podjęcie działań naprawczych w odpowiednim terminie. 

Analiza przyczyn źródłowych (root cause analysis – 
RCA) 

KPMG Kanada przeprowadza analizę przyczyn 
źródłowych (RCA), aby zidentyfikować i rozwiązać 
problematyczne kwestie dotyczące jakości świadczenia 
usług badania celem ich wyeliminowania oraz aby 
pomóc w zidentyfikowaniu dobrych praktyk w ramach 
ciągłego doskonalenia jakości naszych usług. 

Globalne zasady programu 5 kroków RCA obejmują: 

 

Przeprowadzenie programu RCA, a następnie 
zidentyfikowanie i opracowanie odpowiednich planów 
naprawczych dla problemów dotyczących jakości 
świadczenia usług badania, należy do obowiązków firm 
członkowskich. 

Partner Zarządzający Audytem (CMP) KPMG Kanada 
jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie planów 
działania w wyniku przeprowadzenia programu RCA, w 
tym za zidentyfikowanie właścicieli rozwiązań. Partner 
Zarządzający odpowiedzialny za jakość i zarządzanie 
ryzykiem monitoruje wdrażanie takich planów. 

Zalecenia w zakresie doskonalenia świadczenia usług 

Na poziomie globalnym, KPMG International ocenia 
wyniki programów monitorowania jakości analizuje 
przyczyny źródłowe w odniesieniu do firm 
członkowskich i opracowuje dodatkowe globalne plany 
działania, w zależności od potrzeby. 

KPMG International uwzględnia problemy całej sieci, 
wynikające z wewnętrznych przeglądów kontroli jakości, 
monitoruje postępy w zakresie rozwiązywania 
problemów dotyczących jakości usług badania oraz 
wydaje zalecenia w tym zakresie. 

Dotychczasowe globalne plany naprawcze obejmują 
całościowe działania koncentrujące się na kulturze 
organizacyjnej i postawach oraz na osiąganiu stałych 
wyników przez zespół przeprowadzający badanie. 
Działania globalne obejmują również szkolenia, 
narzędzia i wytyczne celem zapewnienia spójności, 
upewnienia się, że przysługują nam podstawowe prawa 
oraz że w całej sieci stosowane są najlepsze praktyki. 
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Informacje zwrotne od podmiotów 
zewnętrznych i dialog 

Zgodnie z zasadami ustalonymi przez kanadyjski organ 
kontrolny rynku papierów wartościowych (Canadian 
Securities Administrators) tylko zarejestrowana 
kanadyjska firma audytorska spełniająca wszelkie 
wymogi Kanadyjskiej Rady ds. Nadzoru Rewizji 
Finansowej (Canadian Public Accountability Board – 
CPAB) może wydać opinię biegłego rewidenta dla 
kanadyjskiego emitenta. CPAB przeprowadza okresowe 
kontrole w firmach audytorskich, które badają 
sprawozdania finansowe spółek publicznych oraz 
prowadzi dochodzenia i postępowania dyscyplinarne.  

CPAB przeprowadza co roku kontrolę w KPMG Kanada. 
Od dziesięciu lat CPAB sporządza poufny raport 
dotyczący wyników kontroli przeznaczony wyłącznie dla 
KPMG Kanada. Zgodnie z przepisami CPAB 
rekomendacje i inne uwagi zawarte w tych poufnych 
raportach nie mogą być upubliczniane ani przez CPAB, 
ani przez kontrolowane firmy. KPMG Kanada jest w 
pełni zaangażowane we wdrażanie wszelkich 
rekomendacji pokontrolnych. Naszej firmie zależy na 
świadczeniu usług badania o najwyższej jakości i 
szybko wdraża przedstawione przez organy kontroli 
zalecenia i rekomendacje. Cały czas udoskonalamy 
metodykę badania, procesów kontroli jakości i realizacji 
projektów; naszą intencją jest utrzymanie ścisłej 
współpracy z CPBA. Nasza akredytacja na 
wykonywanie usług badania została przedłużona w 
2015. Czynności kontrolne w roku 2015 zostały 
zakończone we wrześniu 2015 roku, zaś KPMG Kanada 
otrzymała poufny raport z kontroli CPAB w styczniu 
2016 roku. 

W marcu 2014 roku CPAB wydał Protokół dla firm 
audytorskich dotyczący przekazywania członkom 
komitetu audytu ustaleń z przeprowadzonych kontroli 
przez CPAB. KPMG zastosowała ten Protokół, który 
wymaga przekazania każdemu członkowi komitetu 
audytu każdej spółki publicznej, będącej klientem 
badania corocznego raportu publicznego CPAB.  

Dodatkowo, dla każdego projektu, stanowiącego 
przedmiot inspekcji CPAB, Protokół wymaga 
przekazania komitetowi audytu następujących 
informacji: 

– opisu obszarów wybranych do inspekcji przez 
CPAB, oraz  

– istotnych ustaleń inspekcji CPAB, jeśli takie były 
oraz działań podjętych przez KPMG Kanada w tym 
zakresie. 

Z zadowoleniem przyjmujemy wzrost transparentności 
wynikający z przyjęcia Protokołu CPAB i widzimy 
wartość dyskusji z członkami komitetów audytu, które w 
wyniku tej komunikacji mają miejsce.  

KPMG Kanada wydaje opinie z badania sprawozdań 
finansowych spółek publicznych zarejestrowanych w 
SEC i sama podlega inspekcjom PCAOB. PCAOB 
przeprowadza coroczne kontrole w KPMG Kanada od 
2005 roku. 

W 2015 roku, podobnie jak i w latach poprzednich 
PCAOB wybrała do inspekcji zlecenia badania z 
różnych sektorów. Ponadto PCAOB przeprowadziła 
czynności kontrolne dotyczące głównego biura KPMG 
Kanada i biur regionalnych.  

W maju 2016 roku PCAOB przekazała raporty 
dotyczące kontroli przeprowadzonych w 2014 roku. 
Raport ten składa się z dwóch części. Część I jest 
dokumentem dostępnym publicznie i zawiera 
obserwacje odnoszące się do projektów, które były 
kontrolowane przez PCAOB. Część II jest dokumentem 
poufnym i zawiera uwagi PCAOB dotyczące systemu 
kontroli jakości w KPMG Kanada w zakresie badań 
sprawozdań finansowych i pozostałych funkcji. Ta część 
raportu zostaje upubliczniona tylko wówczas, jeśli 
komentarze i obserwacje PCAOB nie zostaną w 
odpowiedni sposób uwzględnione przez firmę w ciągu 
dwunastu miesięcy od daty wydania raportu. 

We wrześniu 2016 roku KPMG została poinformowana, 
że PCAOB zaakceptowała odpowiedzi KPMG na uwagi 
dotyczące procedur kontroli jakości zawarte w niejawnej 
części raportów za rok 2012 i 2013 jako 
satysfakcjonujące zgodnie z rozdziałem 104(g)(2) 
ustawy Sarbanes Oxley Act z 2012 r. („ustawa”). W 
efekcie, zgodnie z ustawą PCAOB nie upubliczniła 
żadnego z komentarzy dotyczących systemu kontroli 
jakości zawartych w części poufnej raportów za rok 
2012 i 2013.  

PCAOB obecnie rozpatruje odpowiedzi udzielone przez 
KPMG Kanada do części poufnej raportu za rok 2014. 

Następujące dokumenty dostępne są na stronie 
internetowej PCAOB http://www.pcaobus.org/: 

http://www.pcaobus.org/


KPMG LLP (Kanada) 2016 Sprawozdanie z Przejrzystości | 35 

 

© 2017 KPMG LLP, kanadyjska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci firm członkowskich KPMG stowarzyszona z KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

– Raporty PCAOB część I za lata 2005 – 2015 - 
kompletne raporty pokontrolne dostępne publicznie. 

– Ustosunkowanie się KPMG Kanada do kwestii 
zawartych w części I raportów za lata 2005 - 2015. 

Żadna z zewnętrznych kontroli nie wykryła 
nieprawidłowości, które mogą mieć istotny wpływ na 
przeprowadzone przez KPMG Kanada ustawowe 
badania sprawozdań finansowych. 

KPMG Kanada jest zarejestrowana w takich organach 
jak brytyjska Professional Oversight Board, niemiecka 
Auditor Oversight Commission, luksemburska 
Commission De Surveillance Du Secteur Financier; 
polska Komisja Nadzoru Audytowego i norweski 
Financial Supervisory Authority. 

Na poziomie międzynarodowym, KPMG International 
prowadzi regularną, dwustronną komunikację z 
Międzynarodowym Forum Niezależnych Regulatorów 
Audytu w celu omawiania ustaleń z zakresu kontroli 
jakości i działań podejmowanych w celu rozwiązywania 
takich problemów na poziomie sieci. 

Informacja zwrotna od klientów 
W sposób proaktywny zachęcamy klientów do 
przekazywania informacji zwrotnych w drodze rozmów 
bezpośrednich oraz za pośrednictwem ankiet 
przeprowadzanych przez osoby trzecie tak, aby 
monitorować poziom zadowolenia klientów ze 
świadczonych usług. Staramy się zbierać te informacje 
zwrotne i dokonywać dynamicznych zmian zarówno na 
poziomie projektu jak i poziomu firmy tak, aby 
odpowiadać na potrzeby klientów. 

Oświadczenie o efektywności systemu 
kontroli jakości usług badania 
sprawozdań finansowych 
Środki i procedury służące za podstawę systemu 
kontroli jakości przez KPMG Kanada przedstawione w 
niniejszym sprawozdaniu, mają na celu zapewnić w 
racjonalnym zakresie, że zasady świadczenia przez 
naszą firmę usług badania sprawozdań finansowych są 
zgodne z odpowiednimi przepisami i regulacjami. Ze 
względu na ograniczenia, których nie da się uniknąć, 
system kontroli jakości nie jest w stanie zapewnić 
absolutnej pewności, iż brak zgodności z odpowiednimi 
przepisami prawa i uregulowaniami jest całkowicie 
wykluczony lub może nie zostać wykryty.  

Partner Zarządzający (CMP), Partner Zarządzający 
odpowiedzialny za jakość i zarządzanie ryzykiem 
(Managing Partner, Quality and Risk Management) oraz 
Partner Zarządzający Audytem (CMP, Audit) po 
uwzględnieniu: 

– zaprojektowanego i wdrożonego systemu kontroli 
jakości którego opis został przedstawiony w 
niniejszym sprawozdaniu, 

– wniosków z różnych programów zgodności 
funkcjonujących w naszej firmie, oraz 

– wniosków wynikających z kontroli 
przeprowadzonych przez organy nadzoru i 
podjętych w ich wyniku działań pokontrolnych i/lub 
działań naprawczych 

oświadczają, że system kontroli jakości funkcjonował, 
we wszystkich istotnych aspektach, efektywnie w roku 
kończącym się 30 września 2016. Ponadto, Partner 
Zarządzający (CMP), Partner Zarządzający 
odpowiedzialny za jakość i zarządzanie ryzykiem 
(Managing Partner, Quality and Risk Management) oraz 
Partner Zarządzający Audytem (CMP, Audit) 
potwierdzają, że wewnętrzna weryfikacja w zakresie 
stosowania wymogów niezależności została 
przeprowadzona w roku obrotowym kończącym się 
30 września 2016. 
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Informacje finansowe 
Poniższa informacja odnosi się do roku obrotowego KPMG Kanada zakończonego 30 września 2016 roku. Wszystkie 
kwoty wyrażone są w dolarach kanadyjskich. [Uwaga: Frank Boutzis przekaże informacje dotyczące przychodów 
za rok 2016. Poniższe dane dotyczą roku 2015.] 

 

Audit Revenue 516.211.000 

Tax Revenue 397.797.000 

Advisory Revenue 293.307.000 

Other 8.831.000 

Total Revenue 1.216.146.000 
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Wynagrodzanie partnerów 

Udział partnerów w zyskach 
Partnerzy otrzymują wynagrodzenie z zysków KPMG Kanada podlegających podziałowi (które to zyski określane są 
zgodnie z zasadami rachunkowości KPMG Kanada i zatwierdzane przez Zarząd) i osobiście odpowiadają za 
finansowanie świadczeń emerytalnych i większość innych świadczeń. Ostateczny podział zysku pomiędzy partnerów 
dokonywany jest przez KPMG Kanada po przeprowadzeniu oceny wyników każdego partnera za dany rok. Komitet 
ds. Wynagrodzeń Partnerów zatwierdza powyższą procedurę i nadzoruje jej stosowanie. 

Wynagrodzenie partnera obejmuje dwa składniki: 

– składnik podstawowy – podstawowy składnik wynagrodzenia partnerów stanowi proporcjonalna część zysków 
KPMG Kanada przewidzianych w budżecie, przyznawana partnerom i stanowiąca w istocie ich wynagrodzenie. 
Wysokość składnika podstawowego zależy od funkcji partnera i jego pozycji w hierarchii firmy; oraz 

– składnik wynagrodzenia w oparciu o wyniki pracy – stanowi wynagrodzenie za wyniki uzyskane przez każdego 
partnera w danym roku w stosunku do wcześniej uzgodnionych indywidualnych celów a także ogólne zyski 
osiągnięte przez określony dział KPMG Kanada i całą firmę. Nasze zasady dotyczące tego zmiennego składnika 
wynagrodzenia partnerów uwzględniają szereg czynników, w tym jakość wykonywanej pracy, doskonałą obsługę 
klienta, wzrost przychodów i rentowności, zarządzanie i przestrzeganie wartości firmy. Polityka KPMG Kanada 
zabrania wyznaczania partnerom celów związanych ze sprzedażą usług innych niż usługi atestacyjne na rzecz 
klientów usług badania lub wynagradzania partnerów audytu w oparciu o wyniki powyższego. Ponadto, część 
składnika wynagrodzenia określanego w oparciu o wyniki pracy wynika z oceny zdolności partnera do 
zapewniania jakości świadczenia usług badania. 

Wypłaty 
W ciągu roku, partnerzy KPMG Kanada otrzymują wynagrodzenie miesięczne a także dodatkowe wypłaty z zysków 
dokonywane w określonych odstępach. Wysokość i termin dodatkowych wypłat określane są w oparciu o 
zapotrzebowanie na środki pieniężne przeznaczone na działalność operacyjną i inwestycyjną. Wszystkie wypłaty 
wynagrodzeń i wypłaty z zysku dokonywane na rzecz partnerów stanowią płatności dokonywane z tytułu zysków za 
rok bieżący i partnerzy mogą zostać wezwani do ich zwrotu do czasu dokonania podziału zysków. Partnerzy mogą 
również zostać wezwani do zwrotu wszelkich dodatkowych kwot otrzymanych w ramach podziału zysków. 
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Organizacja międzynarodowej sieci

Struktura prawna 
Firmy członkowskie sieci KPMG są niezależnymi 
firmami, stowarzyszonymi z KPMG International, spółką 
prawa szwajcarskiego. 

KPMG International prowadzi działania ukierunkowane 
na wspieranie działalności poszczególnych firm 
członkowskich sieci i nie prowadzi działalności 
usługowej dla klientów, która to pozostaje wyłącznie w 
ramach firm członkowskich. 

Jednym z głównych celów KPMG International jest 
wsparcie firm członkowskich w świadczeniu klientom 
wysokiej jakości usług poświadczających, podatkowych 
i doradczych. KPMG International opracowuje oraz 
wspiera wdrażanie wspólnej polityki oraz standardów 
pracy i postępowania w firmach członkowskich, jak 
również chroni nazwę i markę KPMG. 

KPMG International jest podmiotem odrębnym pod 
względem prawnym od firm członkowskich. KPMG 
International i firmy członkowskie nie są globalną 
spółką, przedsiębiorstwem typu joint venture ani nie 
zawiązują spółek między sobą. Żadna z firm 
członkowskich nie jest uprawniona do składania 
jakichkolwiek oświadczeń wiążących KPMG 
International lub inny podmiot członkowski w stosunku 
do strony trzeciej, jak również KPMG International nie 
ma uprawnień do składania w imieniu podmiotów 
członkowskich sieci KPMG wiążących oświadczeń lub 
zaciągania w ich imieniu zobowiązań.  

Informacje dotyczące nazwy każdej firmy świadczącej 
usługi badania sprawozdań finansowych, będącej firmą 
członkowską sieci KPMG, a także krajów, w których 
każda firma członkowska może działać w charakterze 
niezależnego biegłego rewidenta i w których ma swoją 
siedzibę, biuro centralne lub zasadnicze miejsce 
prowadzenia działalności, dostępne są na stronie 
internetowej: www.kpmg.com. 

Zobowiązania firm członkowskich 
Zgodnie z umowami zawartymi z KPMG International, 
firmy członkowskie są zobowiązane do postępowania 
zgodnego z polityką i procedurami KPMG International, 
w tym do przestrzegania standardów jakości, które 
określają sposób działania i świadczenia klientom usług, 
gwarantujący skuteczną konkurencyjność na rynku. 
Zawierane umowy stanowią zobowiązanie do 
stworzenia silnej struktury, która zapewnia kontynuację i 
stabilność działania, jak również umożliwia stosowanie 
globalnych strategii, dzielenie się zasobami, 
świadczenie usług międzynarodowym klientom, 
zarządzanie ryzykiem oraz stosowanie globalnej 
metodyki i narzędzi pracy. Każda firma członkowska 
przyjmuje odpowiedzialność za swoją kadrę 
zarządzającą oraz za jakość wykonywanej pracy. Firmy 
członkowskie zobowiązują się przestrzegać wspólnych 
wartości KPMG. 

Działalność KPMG International finansowana jest ze 
środków odprowadzanych przez firmy członkowskie. Ich 
wielkość obliczana jest przez Globalny Zarząd (Global 
Board). Członkostwo danej firmy w sieci KPMG może 
być wypowiedziane, jeżeli nie postępuje ona zgodnie z 
polityką i procedurami ustalonymi przez KPMG 
International lub też nie wywiązuje się z innych 
przyjętych zobowiązań. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
zawodowej 
KPMG Kanada utrzymuje wysoki poziom ochrony 
ubezpieczeniowej, na wypadek roszczeń związanych z 
odpowiedzialnością zawodową. Ochrona ta 
zabezpiecza lokalne firmy KPMG w ramach globalnego 
limitu ubezpieczenia, który dostępny jest dla wszystkich 
firm członkowskich KPMG za pośrednictwem 
towarzystwa ubezpieczeniowego. 
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Struktura zarządzania 
Kluczowymi organami KPMG International są: Globalna 
Rada (Global Council), Globalny Zarząd (Global Board) 
i Globalny Zespół Zarządzający (Global Management 
Team). 

Globalna Rada (Global Council) 
Globalna Rada koncentruje się na zadaniach wysokiego 
szczebla oraz umożliwia otwartą dyskusję i komunikację 
między firmami członkowskimi. Rada ta pełni funkcje 
analogiczne do zgromadzenia wspólników (KPMG 
International nie posiada kapitału zakładowego i 
udziałowców, a jedynie członków). Globalna Rada, 
oprócz innych pełnionych funkcji, wybiera 
przewodniczącego na kadencję trwającą do czterech lat 
(przedłużana na jedną kadencję), a także zatwierdza 
członków Globalnego Zarządu. Składa się ona z 
przedstawicieli 56 firm, które są członkami KPMG 
International w rozumieniu prawa szwajcarskiego. 
Podmioty KPMG posiadające sublicencję, są pośrednio 
reprezentowane przez firmę członkowską, która 
udzieliła takiej sublicencji. 

Globalny Zarząd (Global Board) 
Globalny Zarząd jest głównym organem zarządzającym 
i nadzorującym w KPMG International. Do 
podstawowych obowiązków Zarządu należy 
aprobowanie strategii, ochrona i rozwój marki KPMG, 
nadzorowanie kierownictwa KPMG International oraz 
zatwierdzanie polityk i uregulowań. Globalny Zarząd 
zatwierdza przyjęcie nowych firm członkowskich oraz 
ratyfikuje wybór Wiceprzewodniczącego, który 
dokonywany 

jest przez Przewodniczącego oraz członków Globalnego 
Zespołu Zarządzającego.  

W skład Globalnego Zarządu wchodzą Przewodniczący 
i Wiceprzewodniczący, Przewodniczący każdego z 
trzech regionów (obie Ameryki; Azja i Pacyfik (ASPAC); 
Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMA)) oraz określona 
liczba senior partnerów z firm członkowskich. Globalny 
Zarząd kierowany jest przez Przewodniczącego, 
którego wspomaga Globalny Komitet Wykonawczy, w 
skład którego wchodzą: Przewodniczący i 
Wiceprzewodniczący, Przewodniczący wszystkich 
regionów i aktualnie czterech innych senior partnerów z 
firm członkowskich. Wykaz członków Globalnego 
Zarządu, według stanu na dzień 1 października 2016 r., 
jest opublikowany w KPMG International Annual 
Review. 

Jeden z pozostałych członków Globalnego Zarządu 
wybierany jest na dyrektora wiodącego przez tych 
członków Zarządu Globalnego, którzy nie są 
jednocześnie członkami Globalnego Komitetu 
Wykonawczego (non-executive members). Główną rolą 
dyrektora wiodącego jest pełnienie funkcji łącznika 
pomiędzy Przewodniczącym a pozostałymi 
niewykonawczymi członkami Globalnego Zarządu. 

Globalny Zespół Zarządzający (Global 
Management Team) 
Globalny Zarząd oddelegował realizację niektórych 
zadań do Globalnego Zespołu Zarządzającego, w tym 
między innymi do określenia globalnej strategii we 
współpracy z Komitetem Wykonawczym. Globalny 
Zespół Zarządzający wspiera firmy członkowskie, a 
także nadzoruje realizację przez nie globalnej strategii. 
W skład Globalnego Zespołu Zarządzającego, 
kierowanego przez Głównego Wice Przewodniczącego, 
wchodzą: Główny Przewodniczący, Główny Wice 
Przewodniczący, Dyrektor Operacyjny, liderzy 
merytoryczni działów szczebla globalnego, w tym działu 
infrastruktury oraz Główny Radca Prawny.  

Wykaz członków Globalnego Zespołu Zarządzającego, 
według stanu na dzień 1 października 2016 r., jest 
opublikowany w KPMG International Annual Review. 

Globalne Grupy Sterujące ściśle współpracują z 
regionalnymi członkami kierownictwa i członkami 
kierownictwa firm członkowskich w celu: 

– określenia i informowania o odpowiednich 
zasadach dotyczących usług badania i 
jakości/zarządzania ryzykiem; 

– umożliwienia przeprowadzania efektywnych i 
skutecznych procedur z zakresu ryzyka dla potrzeb 
promowania jakości usług badania; oraz 

– aktywnego identyfikowania i zmniejszania zakresu 
istotnego ryzyka dla sieci. 

Globalne Grupy Sterujące działają pod nadzorem 
Globalnego Zespołu Zarządzającego. Rola Globalnej 
Grupy Sterującej ds. Usług Badania i Globalnej Grupy 
Sterującej ds. Jakości i Zarządzania Ryzykiem jest 
szczegółowo przedstawiona w Sprawozdaniu z 
Przejrzystości Działania KPMG International (KPMG 
International Transparency Report). 
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Każda firma członkowska KPMG należy do jednego z 3 
regionów (obie Ameryki; Azja i Pacyfik; Europa, Bliski 
Wschód i Afryka). Na czele każdego z regionów stoi 
Zarząd Regionalny, składający się z regionalnego 
przewodniczącego, regionalnego dyrektora 
operacyjnego lub wykonawczego, reprezentantów 
podregionów i innych osób w miarę potrzeb. Każdy 
Zarząd Regionalny koncentruje się na potrzebach firm 
członkowskich z danego obszaru terytorialnego i 
wspomaga wdrażanie polityk i procedur KPMG 
International. 

Regionalni liderzy ds. jakości i 
zarządzania ryzykiem 
Globalny Lider ds. jakości, zarządzania ryzykiem i 
nadzoru powołuje Regionalnych Liderów ds. jakości i 
zarządzania ryzykiem, którzy: 

– oceniają skuteczność działań podejmowanych 
przez firmę członkowską w zakresie jakości i 
zarządzania ryzykiem w celu zidentyfikowania i 
zmniejszenia istotnego ryzyka dla firmy 
członkowskiej i sieci, oraz aktywnie monitorują 
zgodność z globalnymi strategiami i priorytetami w 
zakresie jakości i zarządzania ryzykiem; 

– dzielą się najlepszymi praktykami w zakresie 
jakości i zarządzania ryzykiem; oraz 

– odpowiadają przed Globalnym Liderem ds. jakości, 
zarządzania ryzykiem i nadzoru. 
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Jednostki zainteresowania 
publicznego, dla których świadczone 
są usługi badania 

Poniżej przedstawiamy listę jednostek 
zainteresowania publicznego zarejestrowanych w 
krajach członkowskich Unii Europejskiej, dla których 
KPMG Kanada świadczyła usługi badania w roku 
obrotowym kończącym się 30 września 2016. Dla 
tego celu „jednostki zainteresowania publicznego” 
zdefiniowane są zgodnie z Dyrektywą 2006/43/EC 
jako: „jednostki podlegające prawu państwa 
członkowskiego, których zbywalne papiery 
wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym któregokolwiek z państw 

członkowskich; instytucje kredytowe, zakłady 
ubezpieczeń”. 

– Bank of Montreal 

– The Bank of Nova Scotia 

– Hydro-Quebec 

– Serinus Energy Inc.  

– Wentworth Resources Ltd. 

– Tanker Investments Ltd. 
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