
Załącznik nr 3 do uchwały nr 56/44/2017

Krajowej Komisji Nadzoru

z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Niniejsze procedury kontroli powinny zostać dostosowane do sytuacji kontrolowanej firmy audytorskiej oraz jednostki, nie będącej jednostką zainteresowania publicznego, 

której badanie ustawowe zostało wybrane do kontroli.

PRZY WYKONYWANIU PROCEDUR KONTROLER POWINIEN UWZGLĘDNIĆ OBOWIĄZYWANIE ZASADY PROPORCJONALNOŚCI PRZY STOSOWANIU KRAJOWYCH STANDARDÓW 

BADANIA PRZY BADANIACH USTAWOWYCH JEDNOSTEK INNYCH NIŻ DUŻE JEDNOSTKI POPRZEZ UWZGLĘDNIENIE W KONTROLI WIĘKSZEJ ILOŚCI ISTOTNYCH OBSZARÓW Z 

BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W PRZYPADKU JEDNOSTKI DUŻEJ W ROZUMIENIU ART. 2 PKT 8 USTAWY

W celu uwzględnienia w procedurach kontroli innych zagadnień niż wskazane w zakładkach części IV.9, w każdej z zakładek z tej części zamieszczona została pozycja "inne 

procedury rewizyjne"

1 z 47



nr kontroli: 2017/XXX
nazwa kontrolowanej firmy audytorskiej: XXX

Kontroler: 

PROCEDURY KONTROLI PRZEPROWADZONEJ Z UPOWAŻNIENIA KRAJOWEJ KOMISJI NADZORU

Część III.2 Ustalenia kontroli dotyczące wewnętrznej kontroli jakości przy wykonywaniu zlecenia
Obszar kontroli

III.2

III.2.1. Przyjęcie zlecenia 

III.2.2. Kluczowy biegły rewident oraz zespół wyznaczony do realizacji zlecenia

III.2.3. Kompletność złożonych oświadczeń o niezależności i bezstronności 

III.2.4. Przegląd jakości wykonania zlecenia

Część IV Ustalenia kontroli dokumentacji rewizyjnej
Obszar kontroli

IV.1 Informacje ogólne

IV.2.6  Rozpoznanie systemu kontroli wewnętrznej 

IV.2.7  Rozpoznanie i ocena prawdopodobieństwa nadużyć 

IV.2.8  Ocena kontynuacji działalności 

IV.3-IV.6

IV.3. Badanie po raz pierwszy sprawozdania finansowego

IV.4. Badanie zobowiązań warunkowych i roszczeń

IV.5. Badanie transakcji ze stronami powiązanymi

IV.6. Badanie zdarzeń po dniu bilansowym

IV.7 Korekty z badania

IV.8 Kompletność i prawidłowość sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki
Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Zapasy

Należności krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

Udziały (akcje) własne

Kapitał (fundusz) własny

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe

Przychody ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne

Przychody finansowe i koszty finansowe

Podatek dochodowy

IV.10 Prawidłowość i kompletność opinii i raportu

IV.11 Inne istotne kwestie

Zestawienie nieprawidłowości

Wykaz kopii dokumentów załączonych do akt kontroli

2017/XXX

IV.2.1  Rozpoznanie działalności jednostki i kluczowych ryzyk 

IV.2.2  Opracowanie strategii badania i określenie poziomu istotności

IV.2.3  Opracowanie programu badania

IV.2.4  Właściwość przyjętej polityki rachunkowości

IV.2.5  Spójność planu badania
IV.2

IV.9
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Słownik stosowanych pojęć i skrótów:

Ilekroć jest mowa o: rozumie się przez to:
ustawie ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089)

uchylonej ustawie
ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 i poz. 1948), 

ustawie o rachunkowości ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z dnia 22 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.),

KSRF
Krajowe Standardy Rewizji Finansowej stanowiące załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 

2010 r. z późn. zm.,

MSRF Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej,

zasady etyki
zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów w brzmieniu ustalonym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 4249/60/2011 z dnia 13 

czerwca 2011 r. roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów  – zwane dalej „Zasadami etyki - IFAC”,z późn. zm.

Zasady wewnętrznej kontroli 

jakości

zasady wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych stanowiące załącznik do uchwały nr 

1378/32/2009 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 października 2009 r., zwane dalej „Zasadami kontroli jakości”,

IFAC Kodeks etyki zawodowych księgowych wydany przez Międzynarodową Federację Księgowych (International Federation of Accountants - IFAC),

KKN Krajową Komisję Nadzoru,

firmie audytorskiej firmę audytorską, o której jest mowa w art. 46 ustawy.

dużej jednostce jednostkę, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy

jednostce małej jednostkę, o której mowa w art. 3 ust. 1c) i 1d) ustawy o rachunkowości
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WSKAZÓWKI dotyczące korzystania z narzędzi opracowanych w celu realizacji procedur kontroli

UWAGA
Osoby przeprowadzające kontrolę - kontrolerzy, zobowiązani są do zgromadzenia w aktach kontroli kopii dowodów
potwierdzających NIEPRAWIDŁOWOŚCI przedstawione w protokole kontroli

Legenda:

Opis w kolumnie "nasza ocena / wnioski na podstawie oglądu dokumentacji"

ND zapytanie nie ma uzasadnienia w stanie faktycznym tj. sytuacji firmy audytorskiej/badanej jednostki

Procedury kontroli z zakresu - część III.2 oraz część IV - należy zrealizować oddzielnie dla każdego kontrolowanego badania ustawowego jednostki innej niż 

jednostka zainteresowania publicznego

TAK

należy rozumieć jako opis w przypadku, gdy osoby przeprowadzające kontrolę nie mają wątpliwości co do zakresu, 

prawidłowości i zawartości merytorycznej zgromadzonych przez firmę audytorską lub kluczowego biegłego rewidenta/zespół 

dokumentów i informacji. 

NIE (też niekompletnie)

należy rozumieć jako opis w przypadku, gdy osoby przeprowadzające kontrolę mają wątpliwości co do zakresu, prawidłowości i 

zawartości merytorycznej zgromadzonych przez firmę audytorską lub kluczowego biegłego rewidenta/zespół dokumentów i 

informacji (brak w/w lub niewystarczający zakres). Wybranie tej odpowiedzi wymaga podania odwołania do ewentualnych 

dokumentów źródłowych (plików, notatek, kart dokumentacji etc.) znajdujących się w dokumentacji  oraz zadania kluczowemu 

biegłemu rewidentowi/firmie audytorskiej pisemnych pytań, uzyskania odpowiedzi (również pisemnej). Po przeanalizowaniu 

odpowiedzi uzyskanych od kluczowego biegłego rewidenta/firmy audytorskiej należy podjąć decyzję, czy stwierdza się 

nieprawidłowość.
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III.2

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności kontrolnych:

1
Czy udokumentowano przeprowadzenie procedur, zgodnych z  opracowanym przez Firmę 

Audytorską systemem wewnętrznej kontroli jakości, dotyczących:

1a  - podejmowania relacji ze zleceniodawcą?

1b  -  kontynuacji relacji ze zleceniodawcą?

Czy udokumentowano przeprowadzenie procedur zapewniających uzyskanie informacji i 

rozważenie wszystkich ryzyk związanych z realizacją danego zlecenia?

Przy formułowaniu odpowiedzi na powyższe pytanie należy zwrócić uwagę na następujące 

kwestie:

 -  ograniczenie ryzyka nawiązania relacji z klientem, u którego prawość i uczciwość 

działania kierownictwa może być kwestionowana,

 -  zapewnienie, że podejmowane zlecenie mieści się w kompetencjach firmy audytorskiej,

 -  zapewnienie dotrzymania wszystkich wymogów etycznych,  

 - zapewnienie uwzględnienia wymogów nałożonych stosownymi przepisami prawa,

 -  uzyskanie wszelkich informacji uznanych za konieczne do rozważenia i uzasadnienia 

decyzji w sprawie podjęcia i/lub kontynuacji zlecenia,

 -  udokumentowanie sposobu rozwiązania problemów, które zostały zidentyfikowane w 

trakcie procesu akceptacji zlecenia.

3
Czy udokumentowano przeprowadzenie procedur zapewniających rozważenie, czy 

właściwa jest akceptacja zlecenia w przypadku ryzyka potencjalnego konfliktu interesów?

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności kontrolnych:

1

Czy udokumentowano przeprowadzenie procedur, zgodnych z  opracowanym przez firmę 

audytorską systemem wewnętrznej kontroli jakości,  dotyczących wyznaczania kluczowego 

biegłego rewidenta oraz członków zespołu przewidzianych do realizacji zlecenia?

III.2 1. Przyjęcie zlecenia
nasza ocena/wnioski na 

podstawie oglądu 
dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

Cel procedury:
Sprawdzenie, czy przeprowadzone procedury związane z przyjęciem/kontynuacją  relacji ze zleceniodawcą są zgodne z opracowanym systemem wewnetrznej kontroli jakości.

Procedura kontroli powinna zostać udokumentowana odrębnie dla każdej kontrolowanej próby merytorycznej.

Zasady i procedury określone w opracowanym przez firmę audytorską systemie wewnętrznej kontroli jakości.

odpowiedź 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

2

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

Cel procedury:
Sprawdzenie, czy przeprowadzone procedury związane z wyznaczeniem kluczowego biegłego rewidenta i zespołu do realizacji zlecenia są zgodne z opracowanym systemem wewnętrznej kontroli jakości.

Zasady i procedury określone w opracowanym przez firmę audytorską systemie wewnętrznej kontroli jakości.

Procedura kontroli powinna zostać udokumentowana odrębnie dla każdej kontrolowanej próby merytorycznej.

odpowiedź 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

III.2 2. Kluczowy biegły rewident oraz zespół wyznaczony do realizacji zlecenia 
nasza ocena/wnioski na 

podstawie oglądu 
dokumentacji

2017/XXX
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III.2

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności kontrolnych:

1

Czy zastosowane w audycie procedury dotyczące składania oświadczeń o niezależności 

są zgodne z pisemnie opracowanymi procedurami w tym zakresie w ramach systemu 

kontroli jakości firmy audytorskiej? 

2

Czy złożone oświadczenia o niezależności  uwzględniają wszystkie kryteria wskazane w 

art. 56 ust. 3 i 4 uchylonej ustawy i rozdziale 290/291 IFAC oraz obejmują wszystkich 

zobowiązanych do ich złożenia?

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności kontrolnych:

Przegląd wyników pracy

1 Czy badanie było przeprowadzane wyłącznie przez biegłych rewidentów?

2

Czy w przypadku udziału w badaniu  zespołu innych osób nadzór kluczowego biegłego 

rewidenta nad pracą  zespołu w toku badania został potwierdzony i udokumentowany 

(podpisami dokumentów, notatkami, uwagami do dokumentacji, instrukcjami dla zespołu, 

itd.)

3

Czy udokumentowano, że na zakończenie badania biegły rewident dokonał przeglądu i 

oceny zebranych dowodów badania w celu upewnienia się, czy są one odpowiednie i 

wystarczające do wyrażenia w opinii i raporcie miarodajnego zdania?

W szczególności czy przegląd wyników pracy obejmował kwestie z uwzględnieniem:

- oceny zebranych dowodów badania (z uwzględnieniem zawodowego sceptycyzmu i 

osądu),

- wystąpienia kwestii powodujących konieczność korekt (dodatkowe czynniki ryzyka, 

zmiana ocen, korekty strategii, istotności i planu badania),

- zapoznania się i oceny wniosków z badania,

- potwierdzenia czy dokumentacja rewizyjna zawiera oświadczenie kierownika jednostki,

- sprawdzenia czy wystosowany został list do zarządu jednostki, a jeśli tak, to czy jego 

treść jest spójna z ustaleniami, wynikami i dokumentacją z badania,

- przeanalizowania istotnych decyzji dot. badania (np. zastrzeżenia i objaśnienia w opinii, 

stwierdzenia w raporcie, kluczowe osądy zawodowe, decyzje dot. ustaleń badania, 

wyników testowania itd.),

- zweryfikowania spójności raportu z opinią (w tym m.in. czy zawiera wszystkie wymagane 

stwierdzenia).

Przegląd jakości zlecenia

4 Czy została zastosowana  niezależna końcowa kontrola jakości?

5
Czy zlecenie powinno podlegać kontroli jakości zgodnie z kryteriami ustalonymi przez firmę 

audytorską?

6
Czy kontroler jakości został wyznaczony zgodnie z zasadami i procedurami 

obowiązującymi w firmie audytorskiej?

7
Czy kontrola jakości zlecenia została wykonana i udokumentowana zgodnie z zasadami i 

procedurami obowiązującymi w firmie audytorskiej?

8
Czy przegląd jakości zlecenia został dokonany przed sporządzeniem i podpisaniem  

ostatecznej opinii?

9

W przypadku braku opracowanych przez firmę audytorską zasad i procedur w zakresie 

przeglądu jakości zlecenia: czy wykonany przegląd  jakości zlecenia uwzględniał wymogi 

określone w pkt. 30 zasad wewnętrznej kontroli jakości? 

10
Czy kontrola prowadzona przez kontrolerów potwierdziła skuteczność przeglądu jakości 

zlecenia wykonanego przez kontrolera jakości wyznaczonego przez firmę audytorską?

Zasady i procedury określone w opracowanym przez firmę audytorską systemie wewnętrznej kontroli jakości

Procedura kontroli powinna zostać udokumentowana odrębnie dla każdej kontrolowanej próby merytorycznej.

Zasady i procedury określone w opracowanym przez firmę audytorską systemie wewnętrznej kontroli jakości.

Cel procedury:
Sprawdzenie, czy przeprowadzone procedury związane z przeglądem jakości  zlecenia są zgodne z opracowanym systemem wewnętrznej kontroli jakości.

nasza ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

Procedura kontroli powinna zostać udokumentowana odrębnie dla każdej kontrolowanej próby merytorycznej.

III.2 4. Przegląd jakości  zlecenia

Cel procedury:
Sprawdzenie, czy przeprowadzone procedury związane z wymogami niezależności i bezstronności są zgodne z opracowanym  systemem wewnętrznej kontroli jakości.

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

III.2 3. Kompletność złożonych oświadczeń o niezależności i bezstronności 
nasza ocena/wnioski na 

podstawie oglądu 
dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem
odpowiedź 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ
 (wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

odpowiedź 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej
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IV.1

2017/XXX
nr kontroli: 2017/XXX
nazwa kontrolowanej firmy audytorskiej: XXX
nazwa badanej jednostki: XXX
nr dokumentacji: XXX
Kontroler: 

IV.1 Informacje ogólne

Data, na którą zostało sporządzone sprawozdanie finansowe

Standardy zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego (UoR, MSR/MSSF)

Czy jednostka stosująca UoR przyjęła w swojej polityce stosowanie KSR i/lub MSR?

Standardy rewizji finansowej zastosowane podczas badania sprawozdania finansowego (KSRF, MSRF)

Suma bilansowa

Kapitał własny

Przychody

Zatrudnienie

Czy jednostka jest jednostką małą w rozumieniu definicji zawartej w art. 3 ust. 1c) i 1d) ustawy o rachunkowości?

Jeśli mamy do czynienia z jednostką małą, o której mowa powyżej, to czy jednostka korzysta z uproszczeń w sporządzeniu 

sprawozdania finansowego?

Jeżeli jednostka korzysta z uproszczeń przy sporządzeniu sprawozdania finansowego dozwolonych dla jednoistki małej, to czy istnieje 

w tym zakresie uchwała organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe?

Obszary w sprawozdaniu finansowym: Wartość w tys. zł.

Udział w % 

(sumy 

bilansowej, 

sumy 

przychodów/

kosztów)

KLUCZOWY / NIE

Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Zapasy

Należności krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

Udziały (akcje) własne

Kapitał (fundusz) własny

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe
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IV.1

Rozliczenia międzyokresowe

Przychody ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne

Przychody finansowe i koszty finansowe

Podatek dochodowy

Kluczowy biegły rewident (imię i nazwisko, nr w rejestrze)

Skład zespołu audytorskiego

Dane dot. ewentualnych specjalistów/ekspertów biorących udział w zleceniu

Czas badania (od-do, rbg)

Wynagrodzenie firmy audytorskiej za badanie

Data podpisania sprawozdania finansowego przez kierownika jednostki

Data podpisania opinii 

Rodzaj wydanej opinii

Data przeglądu jakości wykonania zlecenia

Osoba przeprowadzająca  przegląd jakości wykonania zlecenia

Do kontroli zostały wybrane następujące pozycje bilansu i/lub rachunku zysków i strat:

L.p. Nazwa pozycji bilansu i/lub rachunku zysków i strat

L.p. Nazwa pozycji bilansu / rachunku zysków i strat

UWAGA:

Dodatkowe wybrane do kontroli pozycje bilansu i/lub rachunku zysków i strat, jeżeli kontrolą objęta jest duża jednostka w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 pkt 8 ustawy:

Uzasadnienie wyboru

Uzasadnienie wyboru

Procedury z zakresu IV.9:
1) dostosowane są do sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z UoR, w przypadku sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF w 
częściach, w których różnią się one istotnie od UoR procedury należy uzupelnić w trakcie kontroli w zależnosci od wybranych do kontroli obszarów sprawozdania 
finansowego;
2) podane procedury należy zmodyfikować w sposób odpowiedni do okoliczności;
3) procedur nie należy realizować dla wszystkich pozycji sprawozdania finansowego, jedynie dla tych które z uwagi na ryzyko zostały wybrane do kontroli.
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IV.2.1-5

2017/XXX

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

Zadanie:
Dokonaj oglądu dokumentacji rewizyjnej i uzyskaj odpowiedź na pytanie: czy 

dokumentacja rewizyjna zawiera udokumentowanie przez biegłego rewidenta 

rozpoznania działalności jednostki oraz kluczowych ryzyk?

Reakcja 
biegłego 
rewidenta

Czy biegły rewident rozważył (i udokumentował przedmiotowe rozważania) jakie 

procedury badania stanowią właściwą reakcję na stwierdzone przez niego kluczowe 

ryzyka i przedstawił  przedmiotowe procedury w strategii (ogólnie) oraz programie 

badania (szczegółowo)?

Cel procedury:
Zadaniem biegłego rewidenta jest wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym, które powinno rzetelnie ujmować przychody i koszty za badany okres oraz aktywa i pasywa na jego koniec. Opinia formułowana jest w dużej mierze na podstawie wielu 

zapewnień kierownictwa jednostki w odniesieniu do każdej transakcji dotyczącej aktywów i pasywów oraz każdego elementu przychodów i kosztów. W związku z powyższym niezbedne jest na poziomie planowania badania prawidłowe rozpoznanie 

działalności jednostki oraz kluczowych ryzyk w celu właściwego zaprojektowania procedur badania. Zadaniem niniejszej procedury kontroli jest uzyskanie przez osoby przeprowadzające kontrolę informacji pozwalających na  ocenę 

udokumentowania przez biegłego rewidenta procesu zgromadzenia wiedzy o jednostce i rozpoznania kluczowych ryzyk związanych z działalnością tej jednostki w aspekcie mikro i makroekonomicznym.

ust. 17, 18, 37 oraz 82 lit. e)  KSRF nr 1

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności kontrolnych:

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

IV.2 1. Rozpoznanie działalności jednostki i kluczowych ryzyk 
nasza ocena / wnioski na 

podstawie oglądu dokumentacji
nasz komentarz (wypełniamy 

opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

Uwaga:
Przy ocenie udokumentowania uzyskania informacji w przedmiotowym zakresie należy uwzględnić poniższe zagadnienia:

1. Czy biegły rewident skompletował dokumentację stałą jednostki (w zależności od jej wielkości i rodzaju) obejmującą (m.in. umowę/statut jednostki, dokumenty założycielskie, strukturę właścicielską i organizacyjną, zatrudnienie, opis aktywności, kluczowych klientów i dostawców, branży, opis grupy kapitałowej 

do której jednostka należy (podmioty powiązane) etc.?

b) ryzyka organizacyjnego/gospodarczego typu zmiany w: profilu działalności, składzie oraz kompetencjach kluczowego personelu i zarządu, systemach informacyjnych jednostki,  politykach i procedurach wewnętrznych jednostki, branży, zasadach podatkowych, gospodarce oraz przepisach prawnych (np. 

działalność koncesjonowana, specjalne strefy ekonomiczne etc.)

c) ryzyka na poziomie sald/klas transakcji wynikającego ze stopnia złożoności oraz istotności transakcji i szacunków, liczby transakcji (ich charakteru - masowe, nietypowe etc.), stopnia skomplikowania polityki rachunkowości, stopnia złożoności sprawozdawczości cyklicznej na rzecz odbiorców wewnętrznych i 

zewnętrznych itp.

d) ryzyka oszustw typu: uzależnienie wynagrodzeń od wyników (np. premie od przychodów a nie od rzeczywistych przepływów pieniężnych), niestabilna sytuacja polityczna i społeczna, nierealistyczne cele finansowe, zagrożenia utraty źródeł finansowania, aktywa podatne na zawłaszczenie, nieefektywny nadzór, 

niekompetentny zarząd, okazje do defraudacji itp.

e) ryzyka wynikającego z uwarunkowań historycznych typu: błędy w księgowaniu transakcji w latach poprzednich, błędne stosowanie zasad rachunkowości, stwierdzonych w latach poprzednich naruszeniach prawa lub oszustwa itp.

6. Czy biegły rewident opisał (udokumentował) najważniejsze ryzyka, stwierdzone podczas analizy ryzyka nieodłącznego i kontroli wewnętrznej oraz dyskusji w zespole?

7. Czy ze względu na stwierdzone ryzyka miały miejsce zmiany w składzie zespołu? (jeśli badanie było wykonywane przy współpracy zespołu ) lub Czy  ze względu na stwierdzone ryzyka miała miejsce zmiana biegłego rewidenta?  (Ocena zasobów kadrowych pod względem kompetencji wobec stwierdzonych 

ryzyk wskazywała na brak kompetencji i wymusiła zmiany.)

8. Czy ze względu na zidentyfikowane ryzyka stwierdzono potrzebę skorzystania z pomocy specjalisty - niezależnego eksperta ds. IT, podatków, wyceny etc.?

2. Czy w przypadku wyboru do badania po raz pierwszy, skompletowano raport i opinię z badania za rok ubiegły? Czy celowy jest osobisty kontakt z biegłym rewidentem wykonującym badanie za rok ubiegły?

3. Czy biegły rewident dokonał analizy ryzyka nieodłącznego i kontroli wewnętrznej?

4. Czy biegły rewident, który wykonywał badanie z udziałem zespołu przeprowadził (i udokumentował) z zespołem dyskusję dotyczącą potencjalnych ryzyk?

5. Czy podczas analizy potencjalnych ryzyk biegły rewident/zespół uwzględnił m.in. ocenę:

a)  ryzyka kontroli i ryzyka nieodłącznego na poziomie sprawozdania finansowego i poszczególnych stwierdzeń,
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IV.2.1-5

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

Zadanie:
Dokonaj oglądu dokumentacji rewizyjnej i uzyskaj odpowiedź na pytanie: czy 

dokumentacja rewizyjna zawiera udokumentowanie przez kluczowego biegłego 

rewidenta strategii badania oraz poziomu istotności?

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

Zadanie:
Dokonaj oglądu dokumentacji rewizyjnej i uzyskaj odpowiedź na pytanie: czy 

dokumentacja rewizyjna zawiera udokumentowanie przez biegłego rewidenta programu 

badania?

Opis czynności kontrolnych:

Cel procedury:

Zadaniem kluczowego biegłego rewidenta (podczas badania sprawozdania finansowego) jest m.in. opracowanie programu badania. Zadaniem niniejszej procedury kontroli jest uzyskanie przez osoby przeprowadzające kontrolę informacji 

pozwalających na  ocenę udokumentowania przez kluczowego biegłego rewidenta pracy w przedmiotowym zakresie.

ust. 35, 39 i 40 KSRF nr 1

Ustalenie kryteriów oceny:

Cel procedury:

Zadaniem biegłego rewidenta (podczas badania sprawozdania finansowego) jest m.in. opracowanie strategii badania oraz określenie poziomu istotności. Zadaniem niniejszej procedury kontroli jest uzyskanie przez osoby przeprowadzające kontrolę 

informacji pozwalających na  ocenę udokumentowania przez kluczowego biegłego rewidenta pracy w przedmiotowym zakresie.

Ustalenie kryteriów oceny:
ust. 31, 34, 35 i 37 KSRF nr 1

odpowiedź 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

Opis czynności kontrolnych:

IV.2 3. Opracowanie programu badania 
nasza ocena / wnioski na 

podstawie oglądu dokumentacji
nasz komentarz (wypełniamy 

opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

Uwaga: Przy ocenie udokumentowania uzyskania informacji w zakresie opracowania strategii badania i określenia poziomu istotności należy uwzględnić poniższe zagadnienia:

1. Czy biegły rewident opracował strategię badania?

2. Czy w opracowanej strategii badania kluczowy biegły rewident uwzględnił informacje w zakresie: 

a) znajomości jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu, jej organizacji, działalności, wyników oraz sytuacji majątkowej i finansowej na tle jej otoczenia gospodarczego i prawnego, a także wstępnego rozpoznania możliwości kontynuowania przez nią działalności w niezmniejszonym istotnie 

zakresie?

b) systemu księgowości, w tym prowadzonej za pomocą komputera, zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz koncepcji i skuteczności działania powiązanego z nią systemu kontroli wewnętrznej w zakresie, w jakim wiąże się on z badanym sprawozdaniem finansowym? 

3. Czy strategia badania jest na tyle szczegółowa, aby mogła stanowić podstawę opracowania programu badania?

4. Czy biegły rewident udokumentował wg jakich kryteriów  określił poziom istotności dla sprawozdania finansowego? Czy istotność została ustalona na poziomie zapewniającym wykrycie istotnych nieprawidłowości i błędów?

5. Czy strategia odzwierciedla potrzebę zaangażowania ekspertów do badania specjalistycznych /złożonych zagadnień?

6. Czy strategia lub plan badania obejmuje decyzję biegłego rewidenta w zakresie polegania na badaniach zgodności ?

7. Czy strategia lub plan badania obejmuje ocenę ogólnych kontroli IT?

IV.2 2. Opracowanie strategii badania i określenie poziomu istotności
nasza ocena / wnioski na 

podstawie oglądu dokumentacji
nasz komentarz (wypełniamy 

opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

Uwaga: Przy ocenie udokumentowania uzyskania informacji w zakresie opracowania programu badania należy uwzględnić poniższe zagadnienia:

1. Czy kluczowy biegły rewident opracował program badania, który określa szczegółowe zadania rewizyjne, służące ich realizacji sposoby badań, przy uwzględnieniu przewidywanego ryzyka nieodłącznego, ryzyka kontroli i ryzyka przeoczenia?

(Wskazówka: szczegółowe zadania rewizyjne to: 

a) procedury badania na poziomie stwierdzeń,

b) inne procedury badania, których przeprowadzenie jest niezbędne, aby zlecenie było wykonane zgodnie z KSRF.)

2. Czy w programie badania wskazano, w jaki sposób badający upewni się o racjonalności istotnych szacunków ujętych w sprawozdaniu finansowym, w tym wycen dokonanych przez ekspertów działających na zlecenie jednostki?

3. Czy w programie badania wskazano, w jaki sposób badający upewni się o wiarygodności generowanych elektronicznie raportów / zestawień na których zamierza polegać w trakcie badania i gromadzenia dowodów?

4. Czy program badania jest aktualizowany tzn. dostosowywany do stwierdzonych podczas badania okoliczności, a w szczególności spowodowanych:

a) zmianą leżących u podstaw planu badania przesłanek, 

b) stwierdzeniem podczas badania nieprzewidzianych, istotnych uchybień w działaniu systemu kontroli wewnętrznej,

c) stwierdzeniem nieprzewidzianych faktów,

d) ujawnieniem nadużyć, etc.
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IV.2.1-5

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

Zadanie:
Dokonaj oglądu dokumentacji rewizyjnej i uzyskaj odpowiedź na pytanie: czy 

dokumentacja rewizyjna zawiera udokumentowanie przez biegłego rewidenta 

zapoznania się z przyjętymi w jednostce zasadami (polityką) rachunkowości?

Jeżeli kluczowy biegły rewident zidentyfikował w trakcie badania, że sprawozdanie 

finansowe zawiera istotne odstępstwa od zasad (polityki) rachunkowości, a te 

odstępstwa:

1) dotyczyły tylko poszczególnych pozycji, które nie powodują zniekształcenia ogólnego 

obrazu sprawozdania finansowego, lub

2) powodują zniekształcenie ogólnego obrazu sprawozdania finansowego w takim 

stopniu, że sprawozdanie finansowe wprowadza w błąd czytelnika

to czy kluczowy biegły rewident wyraził odpowiedni rodzaj opinii z badania (opinię z 

zastrzeżeniem lub opinię negatywną)?

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

1 Czy plan badania jest zgodny z wynikami procedur akceptacji zlecenia ?

2

Czy szczegółowe zadania rewizyjne są spójne i wynikają z określonych wcześniej ryzyk, 

istotności, znajomości systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej ? Czy wszystkie 

określone wcześniej ryzyka specyficzne mają pokrycie w planowanych procedurach 

badania?

3

Czy, w związku z aktualizacją wiedzy nt. jednostki, jej systemu rachunkowości i/lub 

kontroli wewnętrznej, wcześniej ustalonych ryzyk, istotności, plan badania był 

aktualizowany?

4

Czy, w przypadku zmiany planu, zmieniony plan zawiera procedury, które są spójne i 

wynikają z aktualizacji ryzyk, istotności, wiedzy o systemie rachunkowości i kontroli 

wewnętrznej?

Cel procedury:

Zadaniem kluczowego biegłego rewidenta (podczas badania sprawozdania finansowego) jest m.in. zapoznanie się z przyjętymi w jednostce zasadami (polityką) rachunkowości, czyli z wybranymi i stosowanymi przez jednostkę rozwiązaniami 

dopuszczonymi ustawą o rachunkowości, w tym także określonymi w MSR/MSSF, które powinny zapewnić wymaganą jakość sprawozdania finansowego. Zadaniem niniejszej procedury kontroli jest uzyskanie przez osoby przeprowadzające 

kontrolę/wizytację informacji pozwalających na  ocenę udokumentowania przez kluczowego biegłego rewidenta pracy w przedmiotowym zakresie.

ust. 69 KSRF nr 1

art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości zgodnie z którym jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Opis czynności kontrolnych:

Ustalenie kryteriów oceny:

Uwaga: Przy ocenie udokumentowania uzyskania informacji w zakresie właściwości polityki rachunkowości należy uwzględnić poniższe zagadnienia :

1. Czy kluczowy biegły rewident upewnił się:

- czy jednostka posiada opracowane zasady (politykę) rachunkowości?,

- czy przedmiotowe zasady (polityka) są przez jednostkę stosowane?,

- czy kierownik jednostki formalnie przyjął do stosowania zasady (politykę) rachunkowości?
2. Czy kluczowy biegły rewident upewnił się że opracowane zasady (polityka) rachunkowości są adekwatne do charakteru jednostki i prowadzonej przez nią działalności?

3. Czy kluczowy biegły rewident upewnił się, że opracowane i stosowane zasady (polityka) rachunkowości są na bieżąco aktualizowane stosownie do zmian przepisów prawa/przyjętych przez jednostkę rozwiązań/zmian działalności jednostki?
4. Czy kluczowy biegły rewident upewnił się, czy sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych odstępstw od zasad (polityki) rachunkowości? 

W jaki sposób udokumentował pozyskanie wiedzy w tym zakresie.

odpowiedź 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

IV.2 4. Właściwość przyjętej polityki rachunkowości
nasza ocena / wnioski na 

podstawie oglądu dokumentacji
nasz komentarz (wypełniamy 

opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

IV.2 5. Spójność planu badania 
nasza ocena / wnioski na 

podstawie oglądu dokumentacji
nasz komentarz (wypełniamy 

opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

Cel procedury:

Zadaniem kluczowego biegłego rewidenta (podczas badania sprawozdania finansowego) jest m.in. uwzględnienie, aby plan badania był spójny z wynikami procedur akceptacji zlecenia, strategią, oceną ryzyka i planowaną odpowiedzią na 

szacowane ryzyko.

Ustalenie kryteriów oceny:
ust. 35, 39 i 40 KSRF nr 1

Opis czynności kontrolnych:
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IV.2.6

2017/XXX

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego 

oraz zakresu)

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności kontrolnych:

Zadanie:

Dokonaj oglądu dokumentacji rewizyjnej i uzyskaj odpowiedź na pytanie: czy 

dokumentacja rewizyjna zawiera udokumentowanie przez biegłego rewidenta 

rozpoznania systemu kontroli wewnętrznej w jednostce?

Cel procedury:

Zadaniem biegłego rewidenta (podczas badania sprawozdania finansowego) jest m.in. rozpoznanie systemu kontroli wewnętrznej w badanej jednostce. Zadaniem niniejszej procedury kontroli jest uzyskanie 

przez osoby przeprowadzające kontrolę informacji pozwalających na  ocenę udokumentowania przez kluczowego biegłego rewidenta pracy w przedmiotowym zakresie.

ust. 15 KSRF nr 1

Uwaga: Przy ocenie udokumentowania uzyskania informacji w zakresie rozpoznania systemu kontroli wewnętrznej  należy uwzględnić poniższe zagadnienia:

1. Czy dokumentacja rewizyjna uwzględnia m. in.:

a) opis głównych rodzajów operacji gospodarczych, właściwych działalności operacyjnej jednostki,

b) opis sposobów inicjowania głównych operacji gospodarczych (umowy, zamówienia itp.),

c) sposób dokumentowania i ewidencji oraz ujęcia w sprawozdaniu finansowym tych operacji lub wynikających z nich sald.

(Wskazówka: biegły rewident może udokumentować przeprowadzenie tzw. testów "walk through". Testy te nie są testami efektywności działania kontroli wewnętrznej a jedynie testami zaprojektowania i wdrożenia tej kontroli)

2. Czy - w przypadku obniżenia ryzyka kontroli z poziomu wysokiego do średniego bądź niskiego - biegły rewident upewnił się na podstawie badań zgodności, że określonym procedurom kontroli wewnętrznej można zaufać, gdyż skutecznie chronią od 

błędów lub pozwalają na ich ujawnienie i korektę, albo przewiduje on przeprowadzenie badań zgodności, których udokumentowane wyniki pozwolą na obniżenie stopnia ryzyka kontroli?

3. Czy z dokumentacji rewizyjnej wynika, iż kluczowy biegły rewident poddał oddzielnej ocenie każdy istotny odcinek kontroli, a jeżeli uległ on podczas roku obrotowego zmianie, to czy odrębnie rozpatrzył działanie odcinka kontroli przed i po zmianie?

4. Czy kluczowy biegły rewident udokumentował sprawdzenie skuteczności działania systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej, czyli czy przedmiotowy system zapobiega powstaniu istotnych uchybień? Czy je wykrywa? Czy je poprawia?

odpowiedź 
Kluczowego 

Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena 
odpowiedzi 
Kluczowego 

Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

IV.2 6. Rozpoznanie systemu kontroli wewnętrznej 
nasza ocena / wnioski na 

podstawie oglądu 
dokumentacji

nasz komentarz (wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej
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IV.2.7

2017/XXX

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności kontrolnych:

Zadanie:

B) Czynniki ryzyka związane ze zniekształceniami spowodowanymi zawłaszczeniem majątku

- zachęty/naciski, wynikające z faktu, iż osobiste zobowiązania finansowe mogą prowadzić do wywierania nacisków na kierownictwo lub na pracowników mających dostęp do gotówki lub innego rodzaju majątku narażonego na zawłaszczenie.

Negatywne związki pomiędzy jednostką a pracownikami posiadającymi dostęp do gotówki lub innych aktywów podatnych na kradzież mogą zachęcać tych pracowników do zawłaszczenia tych aktywów.

- możliwości, wynikające z faktu, iż niektóre cechy i okoliczności mogą zwiększyć podatność majątku na zawłaszczenie (np. wstępują zapasy w małej ilości, ale o wysokiej wartości lub na które jest duże zapotrzebowanie), nieodpowiednia kontrola wewnętrzna nad aktywami może zwiększyć podatność na ich 

zawłaszczenie (np. nieodpowiedni podział obowiązków lub niezależnych kontroli, nieodpowiedni nadzór nad wydatkami kierownictwa, takimi jak koszty podróży i inne zwroty, nieodpowiedni nadzór ze strony kierownictwa nad pracownikami odpowiedzialnymi za majątek, nieodpowiednia ewidencja majątku, 

nieodpowiedni system autoryzacji i zatwierdzania transakcji (na przykład zakupów), niewykorzystywanie obowiązkowych urlopów przez osoby sprawujące kluczowe funkcje kontrolne, inne)

- postawy/usprawiedliwienia, np. lekceważenie potrzeby nadzoru lub zmniejszenia ryzyka związanego z zawłaszczeniem aktywów, lekceważenie znaczenia kontroli wewnętrznej nad zawłaszczeniem aktywów, które przejawia się w obchodzeniu dotychczasowych kontroli lub w niepodejmowaniu czynności 

zaradczych w związku ze znanymi usterkami kontroli wewnętrznej, zachowanie wskazujące na niezadowolenie z jednostki lub sposobu traktowania przez nią pracowników, zmiany sposobu zachowania lub stylu życia, co może wskazywać na zawłaszczenie aktywów, przyzwolenie na drobne kradzieże.

Uwaga:

Czy istnieją dowody rewizyjne, iż badający właściwie rozpoznał i ocenił prawdopodobieństwo popełnienia nadużyć, istotnych błędów, naruszeń prawa oraz rozpatrzył ich wpływ na rzetelność i zgodność z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości badanego sprawozdania 

finansowego?

A) Czynniki ryzyka związane ze zniekształceniami spowodowanymi oszukańczą sprawozdawczością finansową

 -  zachęty/naciski prowadzące do wystąpienia oszustw typu: stabilność finansowa lub rentowność są zagrożone przez warunki ekonomiczne, branżowe lub operacyjne jednostki (np. znaczny spadek popytu, duża konkurencja, istotne straty operacyjne, nietypowy dla branży wzrost rentowności), nadmierne 

naciski wywierane na kierownictwo, aby sprostało wymogom lub oczekiwaniom stron trzecich (np. inwestorów, znaczących kredytodawców), osobista sytuacja finansowa kierownictwa lub osób sprawujących nadzór jest zagrożona przez finansowe wyniki działalności (np. znaczne udziały w jednostce, 

wysokość wynagrodzenia zależna od wyników jednostki, osobiste gwarantowanie zadłużenia jednostki), nadmierne naciski wywierane na kierownictwo lub personel operacyjny, aby zrealizować cele finansowe ustalone przez osoby sprawujące nadzór, w tym cele dotyczące sprzedaży lub rentowności, z 

którymi wiążą się określone formy zachęty

 -  możliwości prowadzące do wystąpienia oszustw typu: rodzaj branży lub działalności operacyjnej jednostki stwarza możliwości angażowania się w oszukańczą sprawozdawczość finansową (np. poprzez znaczące transakcje ze stronami powiązanymi, dominację w branży, wycenę aktywów, zobowiązań, 

przychodów i kosztów w oparciu o znaczące szacunki, występowanie znaczących, nietypowych lub wysoce złożonych transakcji, raje podatkowe), brak skutecznego nadzoru ze strony kierownictwa (np. zdominowanie kierownictwa przez jedna osobę lub grupę osób bez wdrożenia odpowiednich kontroli, 

nadzór nieefektywny), skomplikowana lub niestabilna struktura organizacyjna (np. znacząca rotacja członków kierownictwa wyższego szczebla, doradców podatkowych lub osób sprawujących nadzór), elementy kontroli wewnętrznej mają istotne wady.

- środowiska usprawiedliwiające wystąpienie oszustw - np.  wątpliwości co do postaw etycznych kierownictwa, tolerowania drobnych kradzieży, nepotyzmu, niewydolności elementów kontroli wewnętrznej nad pracownikami i kierownictwem, spory między udziałowcami w jednostce,  napięte stosunku między 

kierownikiem jednostki a obecnym lub poprzednim biegłym rewidentem itp. 

Reakcja 
biegłego 
rewidenta

Czy biegły rewident w razie ujawnienia lub podejrzenia nadużyć, znacznych błędów lub naruszeń prawa, nawet jeśli ich wpływ na rzetelność i prawidłowość badanego sprawozdania finansowego nie jest istotny – bezzwłocznie powiadomił o tym na 

piśmie odpowiednio: zwierzchnika osoby lub komórki, w której nadużycia, błędy lub naruszenia prawa miały miejsce albo organ nadzorujący kierownika jednostki? / ust. 82 lit. g) KSRF nr 1/

Czy z dokumentacji badania wynika, że biegły rewident, który w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej dowiedział się o przyjęciu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy przez funkcjonariusza publicznego z państwa Unii 

Europejskiej lub z państwa trzeciego, zawiadomił niezwłocznie o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw?

Dokonaj oglądu dokumentacji rewizyjnej i uzyskaj odpowiedź na pytanie: czy dokumentacja rewizyjna zawiera udokumentowanie przez biegłego rewidenta rozpoznania i oceny ryzyka wystąpienia nadużyć i naruszeń prawa?

Przy ocenie udokumentowania uzyskania informacji w przedmiotowym zakresie należy uwzględnić poniższe zagadnienia:

IV.2 7. Rozpoznanie i ocena prawdopodobieństwa nadużyć 
nasza ocena / wnioski na podstawie 

oglądu dokumentacji
nasz komentarz (wypełniamy 

opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

Cel procedury:

Zadaniem biegłego rewidenta (podczas badania sprawozdania finansowego) jest m.in. uzyskanie od kierownika jednostki informacji o stwierdzonych przez jednostkę przypadkach nadużyć, istotnych błędów, naruszeń prawa oraz ocena ryzyka 

dokonywania w jednostce nadużyć, występowania błędów bądź naruszania przepisów prawa, gdyż mogą one istotnie wpływać na wiarygodność sprawozdania finansowego. Zadaniem niniejszej procedury kontroli jest uzyskanie przez osoby 

przeprowadzające kontrolę informacji pozwalających na  ocenę udokumentowania przez biegłego rewidenta procesu zgromadzenia wiedzy w przedmiotowym zakresie.

rozdział VII KSRF nr 1 (ustępy od 53 do 56) oraz ust. 82 lit. g) KSRF nr 1 - pod warunkiem, iż biegły rewident stwierdził nadużycia bądź naruszenia prawa lub jest przekonany o dużym prawdopodobieństwie ich popełnienia

art. 58 ust. 1 i 2 uchylonej ustawy   -> dotyczy zawiadomienia o nieprawidłowościach dotyczących obietnicy lub przyjęcia korzyści przez funkcjonariusza publicznego z państwa UE lub z państwa trzeciego.

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / 
Firmy Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej
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IV.2.8

2017/XXX

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności kontrolnych:

Zadanie:

Dokonaj oglądu dokumentacji rewizyjnej i uzyskaj odpowiedź na pytanie: czy 

dokumentacja rewizyjna zawiera udokumentowanie oceny wiarygodności deklaracji 

kierownika jednostki (zawartej we wprowadzeniu do tego sprawozdania) o zdolności 

kontynuowania przez jednostkę działalności w niezmniejszonym istotnie zakresie w 

dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie przynajmniej 12 miesięcy od dnia 

bilansowego?

Wpływ na 
raport / 
opinię z 
badania

Czy w przypadku stwierdzenia, iż kontynuacja działalności przez jednostkę jest 

zagrożona, biegły rewident zmodyfikował odpowiednio treść opinii, tak jak wymagają 

tego zapisy ust. 66 KSRF nr 1?

3. Czy biegły rewident dokonał przeglądu protokołów organów jednostki po dniu bilansowym i ocenił, czy poruszane kwestie nie wskazują na wystąpienie istotnych zdarzeń wymagających korekt w sprawozdaniu lub dodatkowych ujawnień w świetle oceny kontynuacji działalności?

4. Czy biegły rewident przeprowadził wywiad z Zarządem/innymi pracownikami jednostki/prawnikami (list do prawników) /osobami odpowiedzialnymi za rozliczenia podatkowe w zakresie wystąpienie istotnych zdarzeń wymagających korekt w sprawozdaniu lub dodatkowych ujawnień w świetle oceny kontynuacji 

działalności?

5. Czy biegły rewident dokonał analizy planów finansowych?

Uwaga:

1. Czy biegły rewident dokonał analizy innych czynników o charakterze strategicznym, prawnym, lub rynkowym pod względem zdiagnozowania wystąpienia ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności w ciągu 12 miesięcy od dnia bilasnowego? (typu: brak spełnienia kowenantów, wypowiedzenie umów kredytowych, 

odejście kluczowego personelu,  załamanie rynków zbytu, bankructwo/zmiana warunków współpracy kluczowego odbiorcy/ dostawcy, utrata licencji, niekorzystne zmiany kursów walut, przegrane postępowania sądowe, administracyjne, arbitrażowe, podatkowe, skarbowe i inne.)

2. Czy biegły rewident dokonał analizy zdarzeń po dniu bilansowym pod względem zdiagnozowania wystąpienia ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego?  (typu: utrata płynności po dniu bilansowym, brak spełnienia kowenantów, wypowiedzenie umów kredytowych, 

odejście kluczowego personelu,  załamanie rynków zbytu, bankructwo/zmiana warunków współpracy kluczowego odbiorcy/ dostawcy, utrata licencji, niekorzystne zmiany kursów walut, przegrane postępowania sądowe, administracyjne i inne.)

IV.2 8. Ocena kontynuacji działalności 
nasza ocena / wnioski na podstawie 

oglądu dokumentacji
nasz komentarz (wypełniamy 

opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / 
Firmy Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

Przy ocenie udokumentowania uzyskania informacji w zakresie kontynuacji działalności należy uwzględnić poniższe zagadnienia:

Cel procedury:

Zgodnie z art. 65 ust 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz ust. 66 KSRF nr 1 kluczowy biegły rewident winien w opinii wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez jednostkę. W związku z powyższym celem 

niniejszej procedury jest  uzyskanie przez osoby przeprowadzające kontrolę/wizytację informacji pozwalających na  ocenę sposobu i jakości udokumentowania działań kluczowego biegłego rewidenta w aspekcie zgromadzenia przez niego wiedzy o sytuacji 

ekonomicznej i finansowej jednostki pozwalającej na sformułowanie wniosków dotyczących oceny kontynuacji działalności.

ust. 49 KSRF nr 1
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IV.3-6

2017/XXX

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności kontrolnych:
Czy biegły rewident, który bada sprawozdanie finansowe jednostki po raz pierwszy upewnił 

się, że bilans otwarcia nie zawiera błędów, które mogłyby znacząco wpłynąć na dane za 

badany rok obrotowy?

Czy biegły upewnił się (i udokumentował swoją pracę) czy dane bilansu zamknięcia zostały 

prawidłowo wprowadzone do ksiąg i wykazane w badanym sprawozdaniu finansowym?

Czy biegły upewnił się (i udokumentował swoją pracę) czy zasady (polityka) 

rachunkowości stosowane są w obu latach w sposób ciągły, a jeżeli nastąpiły ich zmiany, 

to jakie są tego przyczyny i skutki oraz czy zostały one ujawnione w badanym 

sprawozdaniu finansowym?

Czy biegły zwrócił się (i udokumentował swoją pracę) do podmiotu uprawnionego, w 

imieniu którego biegły rewident badał sprawozdanie finansowe jednostki za rok poprzedni 

o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia (w przypadku gdy sprawozdanie finansowe 

jednostki było badane za rok poprzedzający przez biegłego rewidenta działającego w 

imieniu innego podmiotu uprawnionego).

Czy biegły zbadał (i udokumentował swoją pracę)  te pozycje bilansu otwarcia, z którymi 

wiąże się znaczne ryzyko błędnego ich wykazania (w przypadku gdy sprawozdanie 

finansowe jednostki za poprzedni rok nie było badane lub, zdaniem biegłego rewidenta, 

wyjaśnienia i informacje uzyskane od innego podmiotu uprawnionego nie są 

wystarczające)?

Czy biegły rozważał ujęcie (i udokumentował swoją pracę) wyników badania bilansu 

otwarcia w raporcie, a jeżeli są istotne, to także w opinii ? Należy zwrócić uwagę, iż w 

przypadku gdy  biegłemu rewidentowi nie udało się uzyskać odpowiednich i 

wystarczających dowodów prawidłowości i rzetelności bilansu otwarcia lub zachodzą nadal 

okoliczności, które uzasadniały wyrażenie o sprawozdaniu finansowym za rok 

poprzedzający opinii z zastrzeżeniem lub negatywnej przez innego biegłego rewidenta 

biegły rewident powinien wyrazić zależnie od wagi tych czynników, opinię z zastrzeżeniem, 

negatywną lub odmawia jej wyrażenia?

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności kontrolnych:
Czy biegły przejrzał (i udokumentował swoją pracę) zapisy kont, na których gromadzone 

są koszty sądowe, obsługi prawnej itp. i czy zweryfikawał wyniki tej procedury z wynikami 

pozostałych procedur?

Czy biegły  uzyskał oświadczenia kierownika jednostki dotyczące zobowiązań 

warunkowych, rozstrzygnięcia spraw toczących się wobec jednostki, której sprawozdanie 

finansowe podlega badaniu, jak i przez nią wniesionych, ograniczeń praw majątkowych 

poprzez obciążenia hipoteczne, zastawy na majątku itp.?

Czy biegły przejrzał (i udokumentował swoją pracę) protokoły posiedzeń kierownictwa 

jednostki i organów nadzoru?

Czy biegły przejrzał (i udokumentował swoją pracę) korespondencję z osobami 

sprawującymi obsługę prawną jednostki lub pisemne zwrócił się, w porozumieniu z 

kierownikiem jednostki, do osób sprawujących obsługę prawną jednostki o bliższe 

informacje?

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

Reakcja 
biegłego 
rewidenta

IV.3 Badanie po raz pierwszy sprawozdania finansowego 
nasza ocena/wnioski na 

podstawie oglądu 
dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ podlegająca ujawnieniu w protokole wraz 

z opisem stanu faktycznego, z którego wynika nieprawidłowość

Cel procedury:

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania wskazujące, czy bilans otwarcia nie zawiera błędów, które mogłyby znacząco wpłynąć na dane za badany rok obrotowy. 

Ocena zgodności procedur przeprowadzonych przez biegłego rewidenta z ust. 41 KSRF nr 1

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

Reakcja 
biegłego 
rewidenta

IV.4 Badanie zobowiązań warunkowych i roszczeń
nasza ocena/wnioski na 

podstawie oglądu 
dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ podlegająca ujawnieniu w protokole wraz 

z opisem stanu faktycznego, z którego wynika nieprawidłowość

Cel procedury:

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania wskazujące, iż zobowiązania warunkowe, rozstrzygnięcia spraw toczących się wobec jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu, jak i przez 

nią wniesionych, ograniczenia praw majątkowych poprzez obciążenia hipoteczne, zastawy na majątku itp. zostały odpowiednio rozpoznane, ujęte i ujawnione w sprawozdaniu finansowym zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami 

(polityką) rachunkowości. 

Ocena zgodności procedur przeprowadzonych przez biegłego rewidenta z ust. 44 KSRF nr 1.
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IV.3-6

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności kontrolnych:
Czy biegły uzyskał wykaz stron uznanych przez jednostkę, której sprawozdanie finansowe 

jest badane, za powiązane oraz kompletność wyodrębnienia sald i obrotów z tytułu 

operacji gospodarczych dokonanych z tymi stronami; punkt wyjścia do tego badania 

stanowi złożone na ten temat w dniu rozpoczęcia badania oświadczenie kierownika 

jednostki?

Czy biegły sprawdził przyjęte przez jednostkę i utrwalone w stosownej dokumentacji 

zasady ustalania cen dostaw i usług na rzecz stron powiązanych?

Czy biegły przetestował dokonane ze stronami powiązanymi operacje gospodarcze 

odbiegające od warunków rynkowych, nietypowe, logicznie nieuzasadnione?

Czy biegły zweryfikował odpłatne i nieodpłatne usługi o charakterze materialnym i 

niematerialnym, świadczone na rzecz lub przyjęte od stron powiązanych,

Czy biegły zweryfikował operacje gospodarcze ujmowane pozabilansowo, jak np. 

udzielone stronom powiązanym gwarancje?

Czy w informacji dodatkowej informacje dotyczące transakcji ze stronami powiązanymi są 

poprawnie ujawnione?

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności kontrolnych:

Czy biegły upewnił się (i udokumentował wyniki swojej pracy) czy system rachunkowości i 

kontroli wewnętrznej jednostki zapewnia kompletne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły po dniu 

bilansowym i ich odniesienie do właściwego okresu?

Czy biegły sprawdził (i udokumentował wyniki swojej pracy) zapisy księgowe figurujące w 

księgach roku następującego po badanym oraz sprawozdań sporządzonych za ten okres?

Czy biegły przeglądnął (i udokumentował wyniki swojej pracy) protokoły posiedzeń 

kierownictwa jednostki i organów nadzoru jednostki?

Czy biegły sprawdził (i udokumentował wyniki swojej pracy) rzeczywistą wysokość 

szacowanych wielkości, realizację udzielonych gwarancji, spłatę udzielonych pożyczek, 

dokonane lub zamierzone sprzedaże znaczących składników majątkowych, 

przeprowadzone lub zamierzone zasilenia kapitałowe, przekształcenia itp.?

Czy biegły otrzymał oświadczenie od kierownictwa jednostki zawierające zapewnienie, iż 

w badanym sprawozdaniu finansowym uwzględniono skutki wszystkich istotnych zdarzeń, 

jakie nastąpiły w okresie między datą, na którą jednostka sporządziła sprawozdanie 

finansowe (dzień bilansowy) a dniem zakończenia badania, tj. dniem wyrażenia opinii?

Czy biegły wykonał (i udokumentował wyniki swojej pracy) inne procedury w zakresie 

badania zdarzeń po dniu bilansowym?

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

Reakcja 
biegłego 
rewidenta

IV.5 Badanie transakcji ze stronami powiązanymi 
nasza ocena/wnioski na 

podstawie oglądu 
dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ podlegająca ujawnieniu w protokole wraz 

z opisem stanu faktycznego, z którego wynika nieprawidłowość

Cel procedury:

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania wskazujące, czy powiązania i transakcje ze stronami powiązanymi zostały odpowiednio rozpoznane, ujęte i ujawnione w sprawozdaniu finansowym zgodnie 

z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości. 

Ocena zgodności procedur przeprowadzonych przez biegłego rewidenta z ust. 52 KSRF nr 1.

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

Reakcja 
biegłego 
rewidenta

IV.6 Badanie zdarzeń po dniu bilansowym
nasza ocena/wnioski na 

podstawie oglądu 
dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ podlegająca ujawnieniu w protokole wraz 

z opisem stanu faktycznego, z którego wynika nieprawidłowość

Cel procedury:

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania wskazujące, że w badanym sprawozdaniu finansowym uwzględniono skutki wszystkich istotnych zdarzeń, jakie nastąpiły w okresie między datą, na którą 

jednostka sporządziła sprawozdanie finansowe (dzień bilansowy) a dniem zakończenia badania, tj. dniem wyrażenia opinii.

Ocena zgodności procedur przeprowadzonych przez biegłego rewidenta z ust. 48 KSRF nr 1.
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IV.7

2017/XXX

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności kontrolnych:
Czy dokumentacja rewizyjna zawiera zestawienie wprowadzonych/ nie wprowadzonych 

korekt?

Czy niewprowadzone korekty nie zniekształcają w istotny sposób sprawozdania 

finansowego?

Czy dokumentacja rewizyjna zawiera wymagane ujawnienia, ocenę wpływu na 

sprawozdanie (zarówno korekt, jak i ujawnień nie wprowadzonych) oraz potrzebę 

modyfikacji początkowej oceny systemu kontroli wewnętrznej i ryzyka kontroli, planu 

badania, wystarczalności i odpowiedniości zebranych dowodów badania, końcowych 

wniosków)? 

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

Reakcja 
biegłego 
rewidenta

IV.7 Korekty z badania
nasza ocena/wnioski na 

podstawie oglądu 
dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

Cel procedury:

Kontrola, czy biegły rewident w trakcie  realizacji czynności rewizji finansowej rozważał istotność stwierdzonych ustaleń.

ust.  31 oraz ust. 82 lit b) KSRF nr 1
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IV.8

2017/XXX

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności kontrolnych:
Czy kluczowy biegły rewident upewnił się (i udokumentował wyniki swojej pracy) że 

sprawozdanie finansowe jest kompletne?

Czy kluczowy biegły rewident upewnił się (i udokumentował wyniki swojej pracy) że 

sprawozdanie finansowe jest prawidłowe tj.  wartości liczbowe i opisy słowne 

prezentowane w sprawozdaniu finansowym wynikają z ksiąg oraz innych dokumentów?

Czy kluczowy biegły rewident sprawdził (i udokumentował wyniki swojej pracy) że 

sprawozdanie z działalności zapewnia wywiązanie się jednostki z obowiązków 

informacyjnych określonych w art. 49 ustawy o rachunkowości i innych wiążących 

jednostkę przepisach?

Czy kluczowy biegły rewident sprawdził (i udokumentował wyniki swojej pracy) że 

informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w 

sprawozdaniu finansowym?

Czy kluczowy biegły rewident sprawdził (i udokumentował wyniki swojej pracy) czy świetle 

wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania, w sprawozdaniu z 

działalności występują istotne zniekształcenia?

Czy w sytuacjach występujących poniżej, kluczowy biegły rewident poinformował w opinii w 

uzupełniających objaśnieniach o:

1) nie przedłożeniu przez zobowiązaną do tego jednostkę sprawozdania z działalności 

jednostki, 

2) nie uwzględnieniu w sprawozdaniu z działalności postanowień art.. 49 i/lub innych 

wiążących jednostkę przepisów (jeśli dotyczy),

3) niezgodności informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności jednostki z rocznym 

sprawozdaniem finansowym,

4) wystąpieniu w sprawozdaniu z działalności jednostki (w świetle wiedzy kluczowego 

biegłego rewidenta o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania 

finansowego) istotnych zniekształceń, wraz ze wskazaniem na czym one polegają?

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

Reakcja 
biegłego 
rewidenta

IV.8
Kompletność i prawidłowość sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z 
działalności jednostki

nasza ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

Cel procedury:

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania wskazujące na kompletność, rzetelność, jasność i prawidłowość sprawozdania finansowego to jest zgodność z wymagającymi zastosowania zasadami 

(polityką) rachunkowości (w odniesieniu do przepisów wymagających zastosowania - UoR lub MSSF, w kontekście zgromadzonych dowodów badania) oraz kompletność i prawidłowość sprawozdania z działalności.

Ocena zgodności procedur przeprowadzonych przez biegłego rewidenta z ust. 50 KSRF nr 1 (w stosunku do sprawozdania z działalności) oraz ust. 76 lit. h) KSRF nr 1 (w stosunku do sprawozdania finansowego).
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IV.9-WNiP

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:  

Wartości niematerialne i prawne

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

istnienie

Czy dla istotnych zwiększeń oraz zmniejszeń wartości niematerialnych i 

prawnych, które miały miejsce w ciągu roku obrotowego, sprawdzono 

dokumentację potwierdzającą nabycie / wytworzenie / zbycie – np. faktury, 

kontrakty, umowy lub też inne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do 

danej wartości niematerialnej lub prawnej albo zmianę takiego tytułu?

Czy sprawdzono zgodność pomiędzy rejestrem wartości niematerialnych i 

prawnych, włączając w to powiązane zwiększenia, zmniejszenia, 

reklasyfikacje oraz amortyzację, a Księgą Główną?

Czy dla istotnych zwiększeń oraz zmniejszeń wartości niematerialnych i 

prawnych, które miały miejsce w ciągu roku obrotowego, sprawdzono 

dokumentację potwierdzającą nabycie / wytworzenie / zbycie – np. faktury, 

kontrakty, umowy lub też inne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do 

danej wartości niematerialnej lub prawnej albo zmianę takiego tytułu ?

prawidłowość 
wyceny/kompletność

Czy na bazie informacji uzyskanych podczas badania Spółki 

zweryfikowano, czy Zarząd widzi przesłanki do rozpoznania utraty wartości 

niematerialnych i prawnych oraz czy sprawdzono, że odpowiednie korekty 

zostały wprowadzone zgodnie ze stosowaną przez Spółkę polityką i 

zasadami rachunkowości? 

prawidłowość wyceny
Czy dla rozpoznanej wartości firmy zweryfikowano prawidłowość kalkulacji i 

zweryfikowano przeprowadzoną analizę na utratę wartości?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

kompletność

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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IV.9-RZAT

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Rzeczowe aktywa trwałe

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy sprawdzono zgodność pomiędzy rejestrem środków trwałych, 

włączając w to powiązane zwiększenia, zmniejszenia, reklasyfikacje oraz 

amortyzację, a Księgą Główną?

Czy dla istotnych zwiększeń oraz zmniejszeń środków trwałych, które miały 

miejsce w ciągu roku obrotowego, sprawdzono dokumentację 

potwierdzającą nabycie / wytworzenie/ zbycie – np. faktury, dokumenty OT, 

dokumenty LT, płatności?

Czy sprawdzono racjonalizację amortyzacji dla poszczególnych grup 

środków trwałych bazując na stosowanej przez Klienta polityce i zasadach 

rachunkowości?

Czy sprawdzono zasadność skapitalizowanych na środkach trwałych 

istotnych wydatków na ich naprawy i utrzymanie?

Czy na bazie informacji uzyskanych podczas badania Spółki 

zweryfikowano, czy Zarząd widzi przesłanki do rozpoznania utraty wartości 

środków trwałych oraz czy sprawdzono, że odpowiednie korekty zostały 

wprowadzone zgodnie ze stosowaną przez Spółkę polityką i zasadami 

rachunkowości?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

istnienie / kompletność

prawidłowość 
wyceny/kompletność

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność danych 

(stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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IV.9-Nal dl

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Należności długoterminowe

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy salda należności zweryfikowane zostały za pomocą niezależnych 

potwierdzeń, inspekcji, analizy spłat po dniu bilansowym lub w ramach 

innych alternatywnych procedur?

W przypadku gdy salda należności zostały potwierdzone podczas badania 

wstępnego, czy sprawdzone zostały ruchy na saldach należności (w 

szczególności spłaty) w okresie od daty na które otrzymano potwierdzenie 

do dnia bilansowego?

Czy sprawdzone zostało uzgodnienie sald należności długoterminowych 

do Księgi Głównej a wszystkie różnice zostały wyjaśnione? 

Czy sprawdzono istnienie oraz stan własnościowy  należności 

długoterminowych poprzez potwierdzenia lub inspekcję dowodów 

własności?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

istnienie 

kompletność

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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IV.9-Inw dl

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Inwestycje długoterminowe

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy sprawdzono istnienie oraz stan własnościowy  inwestycji (włączając to 

inwestycje w Spółki zależne) poprzez potwierdzenie lub inspekcję 

dowodów własności? 

Czy sprawdzono kompletność listy podmiotów powiązanych oraz czy 

zweryfikowano kompletność sald należności i zobowiązań od i wobec 

podmiotów powiązanych poprzez uzgodnienie ich do ksiąg podmiotów 

powiązanych?

Czy dokonano sprawdzenia protokołów ze Zgromadzeń Wspólników / 

Zarządu / posiedzeń Rady Nadzorczej, umów oraz potwierdzeń będących 

dowodem istnienia inwestycji, zastawów, poręczeń oraz innych 

zabezpieczeń jak również zobowiązań do nabycia / zbycia tych inwestycji? 

Czy zweryfikowane zostały notowania rynkowe udziałów, sprawozdania 

finansowe Spółek zależnych oraz inne dokumenty potwierdzające bieżącą 

wartość rynkową udziałów / inwestycji?

Czy zweryfikowano, że inwestycje są prezentowane zgodnie ze stosowaną 

przez Spółkę polityką i zasadami rachunkowości (włączając w to różnice 

kursowe z wyceny)?

Czy na bazie informacji uzyskanych podczas badania zweryfikowano, czy 

Zarząd widzi przesłanki do rozpoznania utraty wartości inwestycji oraz czy 

sprawdzono, że odpowiednie korekty zostały wprowadzone zgodnie ze 

stosowaną przez Spółkę polityką i zasadami rachunkowości? 

Czy, w przypadku inwestycji w podmiotach powiązanych, zweryfikowano 

zasadność odpisu na nieściągalne należności od podmiotów powiązanych, 

biorąc pod uwagę np. wiekowanie należności oraz wyniki procedur 

kontrolnych dotyczących tej pozycji sprawozdania finansowego?

prezentacja
Czy na podstawie uzyskanych od Spółki informacji sprawdzono 

poprawność klasyfikacji inwestycji do odpowiedniej kategorii?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

istnienie / kompletność

prawidłowość 
wyceny/kompletność

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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IV.9-Dl rozl miedz

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

istnienie / kompletność
Czy sprawdzona została dokumentacja potwierdzająca istnienie oraz 

wartość bilansową długoterminowych rozliczeń międzyokresowych na dzień 

bilansowy?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność danych 

(stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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IV.9-Zapasy

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Zapasy

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

W przypadku gdy zapasy stanowią znaczący składnik aktywów 

wykazanych w badanym sprawozdaniu finansowym, czy uzyskano i 

sprawdzono stosowne dowody badania dotyczące ich istnienia, 

kompletności i przydatności drogą udziału w charakterze obserwatora w 

spisie z natury?

Czy sprawdzono wyrywkowo poprawność przeprowadzanych czynności 

inwentaryzacyjnych, a zwłaszcza ustalenia ilości, gospodarczej 

przydatności i ewentualnie wartości spisywanych zapasów?

Czy sprawdzono poprawność zamierzonych działań inwentaryzacyjnych i 

przekazano ewentualne wątpliwości oraz propozycje kierownikowi 

jednostki?

Czy zweryfikowano adekwatność kontroli wydawania i zwrotu arkuszy lub 

innych dokumentów służących spisowi, pomiarów i wpisów, wyodrębnienie 

zapasów zalegających, przestarzałych, zniszczonych, stanowiących 

własność stron trzecich, a także właściwe wyodrębnienie przychodów i 

rozchodów następujących bezpośrednio przed, w toku i po dacie spisu?

Czy testowe arkusze zostały zweryfikowane z wyliczeniem Klienta, a 

ewentualne różnice zostały wyjaśnione?

Czy w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spisie z natury, 

sprawdzono istnienie, kompletność i przydatność stanu zapasów poprzez 

inne czynności (np. poprzez powtórną inwentaryzację niektórych 

składników majątku w obecności biegłego rewidenta w niedługim czasie po 

właściwym spisie z natury)?

Czy dokonano sprawdzenia uzgodnienia zestawienia arkuszy spisowych (w 

szczególności wyceny zapasów) do rejestru zapasów wygenerowanego na 

dzień spisu z natury?

Czy sprawdzona została poprawność wyceny zapasów zgodnie ze 

stosowaną przez Klienta polityką rachunkowości?

Czy zweryfikowane zostały dokumenty dające przesłanki do zmniejszenia 

wyceny zapasów do wysokości możliwej do uzyskania ceny sprzedaży 

pomniejszonej o koszty sprzedaży?

Czy zweryfikowane zostały dokumenty dające przesłanki do zmniejszenia 

wartości zapasów ze względu na ich wolną rotację?

ujęcie w prawidłowym 
okresie

Czy sprawdzono (metodą wyrywkową) poprawność ujęcia zapasów w 

księgach przed i po dacie bilansowej (w szczególności czy dokumenty 

potwierdzające wejście/ wyjście z magazynu zostały uzgodnione 

odpowiednio do dokumentacji księgowej zakupów i sprzedaży)?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

istnienie / kompletność

prawidłowość wyceny

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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IV.9-Nal kr

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Należności krótkoterminowe

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy salda należności zweryfikowane zostały za pomocą niezależnych 

potwierdzeń, inspekcji dokumentacji źródłowej (np. faktur), analizy spłat po 

dniu bilansowym lub w ramach innych alternatywnych procedur?

W przypadku gdy salda należności zostały potwierdzone podczas badania 

wstępnego, czy sprawdzone zostały ruchy na saldach należności (w 

szczególności spłaty) w okresie od badania wstępnego do dnia 

bilansowego?

Czy sprawdzone zostało uzgodnienie sald należności krótkoterminowych do 

Księgi Głównej a wszystkie różnice zostały wyjaśnione? 

Czy sprawdzona została zasadność i poprawność wyliczenia odpisu na 

przeterminowane należności biorąc pod uwagę np. wiekowanie należności? 

Czy zweryfikowano zasadność odpisu na nieściągalne należności od 

podmiotów powiązanych, biorąc pod uwagę np. wiekowanie należności oraz 

wyniki procedur kontrolnych dotyczących tej pozycji sprawozdania 

finansowego?

Czy zweryfikowana została podstawa metodologiczna przyjęta do 

stwierdzenia, że przeterminowane należności wymagają odpisu?

prawidłowość wyceny
Czy sprawdzona została poprawność wyceny należności wyrażonych w 

walutach obcych?

Czy sprawdzona została poprawność ujęcia przychodów ze sprzedaży i 

należności wynikających z jej tytułu przed i po dniu bilansowym poprzez np. 

analizę rejestrów sprzedaży, faktur, dokumentów przewozowych oraz innych 

dokumentów towarzyszących?

Czy zweryfikowana została poprawność ujęcia wszelkiego rodzaju korekt 

należności (t.j. np. rabatów, not kredytowych, faktur korygujących) w 

prawidłowej kwocie i okresie np. poprzez analizę dokumentów korygujących 

dotyczących badanego okresu a wystawionych przez jednostkę po dniu 

bilansowym?

Czy zweryfikowano listę sald kredytowych występujących na należnościach, 

a istotne kwoty zostały przeanalizowane?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

istnienie

kompletność

ujęcie w prawidłowym 
okresie

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność danych 

(stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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IV.9-Inw kr

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Inwestycje krótkoterminowe

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy sprawdzono kompletność rachunków bankowych (salda debetowe i 

kredytowe) np. poprzez inspekcję papierowej dokumentacji lub np. 

odpowiednie oświadczenie kierownika jednostki?

Czy dla wszystkich istotnych rachunków depozytowych oraz bieżących 

otrzymano jak również rachunków zamkniętych w ciągu roku zweryfikowano 

niezależne potwierdzenia (o ile posiadane przez jednostkę środki na 

rachunkach bankowych, udziały w innych jednostkach, zdeponowane w 

innych jednostkach papiery wartościowe stanowią znaczący składnik 

aktywów bilansu, a stopień ich udokumentowanego uzgodnienia z 

jednostkami przechowującymi te aktywa lub kontrahentami nie upewnia 

o wiarygodności sald)?

Czy zweryfikowano uzgodnienie sald środków pieniężnych wynikających z 

ksiąg do wyciągów bankowych (włączając w to saldo środków pieniężnych 

w drodze) dokonane przez Klienta?

Czy sprawdzone zostały przepływy środków pieniężnych pomiędzy 

rachunkami bankowymi (wpływy / wypływy środków na poszczególnych 

rachunkach oraz lokaty overnight) poprzez np. inspekcję wyciągów 

bankowych lub analizę zapisów na kontach księgowych?

prawidłowość wyceny
Czy sprawdzona została poprawność wyceny środków pieniężnych oraz ich 

ekwiwalentów wyrażonych w walutach obcych?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

istnienie / kompletność

kompletność

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność danych 

(stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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IV.9-KRM

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy sprawdzona została dokumentacja potwierdzająca istnienie oraz 

wartość bilansową krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na 

dzień bilansowy?

Czy sprawdzone zostało uzgodnienie sald rozliczeń międzyokresowych do 

Księgi Głównej, a wszystkie różnice zostały wyjaśnione?

Czy zestawienie rozliczeń międzyokresowych zostało zweryfikowane pod 

kątem kompletności i poprawności, poprzez np. analizę zapisów na 

kontach lub inspekcję dokumentacji źródłowej?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

istnienie / kompletność

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem
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IV.9-Należne wpłaty

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy sprawdzona została dokumentacja potwierdzająca istnienie oraz 

wartość bilansową należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy na 

dzień bilansowy?

Czy sprawdzone zostało uzgodnienie sald do Księgi Głównej, a wszystkie 

różnice zostały wyjaśnione?

Czy zestawienie dotyczące należnych wpłat na kapitał (fundusz) 

podstawowy zostało zweryfikowane pod kątem kompletności i 

poprawności, poprzez np. analizę zapisów na kontach i/lub inspekcję 

dokumentacji źródłowej?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

istnienie / kompletność

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej
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IV.9-udziały akcje własne

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Udziały (akcje) własne

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy sprawdzona została dokumentacja potwierdzająca istnienie oraz 

wartość bilansową udziałów (akcji) własnych na dzień bilansowy?

Czy sprawdzone zostało uzgodnienie sald do Księgi Głównej, a wszystkie 

różnice zostały wyjaśnione?

Czy zestawienie dotyczące należnych udziałów (akcji) własnych zostało 

zweryfikowane pod kątem kompletności i poprawności, poprzez np. 

analizę zapisów na kontach i/lub inspekcję dokumentacji źródłowej?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

istnienie / kompletność

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej
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IV.9-Kapitaly

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Kapitał (fundusz) własny

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy dokonano sprawdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu, 

Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej oraz innej dokumentacji 

pomocniczej w celu identyfikacji potencjalnych zmian w strukturze 

właścicielskiej jednostki lub identyfikacji zdarzeń mogących mieć 

potencjalny wpływ na sprawozdanie finansowe?

Czy zweryfikowano wysokość kapitału zakładowego, strukturę 

właścicielską jednostki oraz członków jej organów do aktualnego odpisu z 

Krajowego Rejestru Sądowego?

Czy sprawdzono, że wszystkie wypłaty dywidend zostały odpowiednio 

zaakceptowane i zadeklarowane zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa?

Czy zweryfikowane zostało uzgodnienie zestawienia zmian w kapitale 

własnym do Księgi Głównej? 

Czy sprawdzono poprawność księgowań ruchów na kapitale własnym od 

początku roku obrotowego do daty bilansowej (w szczególności transfer 

zysku za rok ubiegły na kapitał zapasowy / rozdysponowanie zysku np. w 

formie dywidendy)?

Czy sprawdzono kompletność powyższych księgowań oraz ich zgodność z 

odpowiednimi regulacjami (np. prawnymi lub podatkowymi)?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

istnienie

kompletność

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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IV.9-Rezerwy

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Rezerwy na zobowiązania

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy sprawdzone zostało uzgodnienie sald rezerw na zobowiązania do 

Księgi Głównej, a wszystkie różnice zostały wyjaśnione? 

Czy zestawienie rezerw na zobowiązania zostało zweryfikowane pod 

kątem kompletności i poprawności, poprzez np. analizę dokumentacji 

źródłowej?

Czy na podstawie otrzymanych od Prawników listów, protokołów z 

posiedzeń Zarządu, Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej oraz 

innej dokumentacji pomocniczej sprawdzono kompletność ujęcia przez 

jednostkę rezerw / rozliczeń międzyokresowych?

Czy zweryfikowano kalkulację rezerw na świadczenia emerytalne oraz 

pozostałe świadczenia pracownicze (w tym kalkulację rezerwy urlopowej) 

oraz sprawdzono założenia metodologiczne? 

Czy sprawdzono zapisy księgowe dotyczące rezerw na świadczenia 

emerytalne oraz pozostałe świadczenia pracownicze pod kątem ich 

kompletności oraz poprawności?

Czy zweryfikowano kalkulację i realizację pozostałych rezerw?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

istnienie / kompletność

prawidłowość wyceny

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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IV.9-Zob dl

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Zobowiązania długoterminowe

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy w przypadku pożyczek i kredytów długoterminowych sprawdzona 

została wartość zobowiązania (np. metodą potwierdzenia bankowego / 

potwierdzenia salda oraz warunków od strony udzielającej pożyczki?

Czy dokonano sprawdzenia dokumentacji pomocniczej potwierdzającej 

wysokość pożyczki/ kredytu, odsetek, zabezpieczenia oraz potencjalnych 

restrykcji, np. poprzez analizę umów, wyciągów bankowych lub na 

podstawie oświadczeń kierownika jednostki?

Czy dokonano weryfikacji warunków finansowych i niefinansowych w 

ramach umów pożyczek długoterminowych oraz ich wypełnienia przez oraz 

czy sprawdzono, że nie istnieją przesłanki do reklasyfikacji pożyczki do 

zobowiązań krótkoterminowych w przypadku ich złamania?

prezentacja
Czy w przypadku pożyczek i kredytów długoterminowych sprawdzone 

zostały warunki determinujące określoną klasyfikację w pozycji zobowiązań 

długo / krótkoterminowych?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

istnienie / kompletność

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem
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IV.9-Zob kr

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Zobowiązania krótkoterminowe

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy sprawdzone zostało uzgodnienie sald zobowiązań krótkoterminowych 

do Księgi Głównej, a wszystkie różnice zostały wyjaśnione? 

Czy zestawienie zobowiązań krótkoterminowych zostało sprawdzone pod 

kątem nietypowych pozycji, np. istotnych sald debetowych?

Czy zestawienie zobowiązań krótkoterminowych zostało sprawdzone pod 

kątem wiekowania, a istotne, przeterminowane zobowiązania zostały 

wyjaśnione i zweryfikowane do dokumentacji źródłowej?

prawidłowość wyceny / 
prezentacja

Czy sprawdzona została poprawność wyceny zobowiązań 

krótkoterminowych wyrażonych w walutach obcych?

Czy sprawdzona została poprawność ujęcia kosztów i zobowiązań 

wynikających z transakcji zakupów, jak również otrzymanych dóbr i usług 

przed i po dniu bilansowym poprzez analizę rejestrów zakupów, faktur, 

dokumentów przewozowych oraz innych dokumentów towarzyszących?

Czy zweryfikowana została poprawność ujęcia faktur korygujących / not 

kredytowych w prawidłowej kwocie i okresie?

Czy dokonano sprawdzenia płatności wychodzących z rachunków 

bankowych po dniu bilansowym celem weryfikacji kompletności ujęcia 

zobowiązań na dzień bilansowy? 

Czy dokonano sprawdzenia istotnych faktur kosztowych, otrzymanych 

przez jednostkę po dacie bilansowej, natomiast wystawione przed dniem 

bilansowym, w celu weryfikacji, czy wspomniane faktury zostały 

zaprezentowane przez jednostkę jako zobowiązania na dzień bilansowy? 

prezentacja
Czy w przypadku pożyczek i kredytów długoterminowych zweryfikowane 

zostały warunki determinujące określoną klasyfikację w pozycji zobowiązań 

długo / krótkoterminowych?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

istnienie / kompletność

ujęcie w prawidłowej 
kwocie i okresie

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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IV.9-Rozl miedz

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Rozliczenia międzyokresowe

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy sprawdzone zostało uzgodnienie sald rozliczeń międzyokresowych do 

Księgi Głównej, a wszystkie różnice zostały wyjaśnione? 

Czy zestawienie rozliczeń międzyokresowych zostało zweryfikowane pod 

kątem kompletności i poprawności, poprzez np. analizę zapisów na 

kontach lub inspekcję dokumentacji źródłowej?

Czy na podstawie otrzymanych od Prawników listów, protokołów z 

posiedzeń Zarządu, Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej oraz 

innej dokumentacji pomocniczej sprawdzono kompletność ujęcia przez 

jednostkę rezerw / rozliczeń międzyokresowych?

Czy sprawdzono kompletność ujęcia rezerw / rozliczeń międzyokresowych 

dotyczących przede wszystkim rozliczeń pracowniczych, kontraktów 

(najem, leasing), sprzedaży (gwarancje serwisowe, prowizje, zwroty), 

zakupu dóbr i usług (licencje, koncesje) oraz usług otrzymanych (usługi 

prawne, podatkowe, audytowe, konsultingowe) poprzez inspekcję 

dokumentacji / płatności za dobra i usługi po dniu bilansowym?

ujęcie w prawidłowej 
kwocie i okresie

Czy sprawdzona została poprawność ujęcia kosztów prezentowanych w 

pozycji rozliczeń międzyokresowych przed i po dniu bilansowym poprzez 

analizę rejestrów zakupów, faktur, dokumentów przewozowych oraz innych 

dokumentów towarzyszących?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

istnienie / kompletność

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem
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IV.9-Przych ze sprz

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Przychody ze sprzedaży

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy dokonano sprawdzenia poziomu przychodów ze sprzedaży 

osiągniętych przez jednostkę w danym okresie do analogicznego okresu w 

roku poprzednim i wyjaśniono istotne odchylenia od trendu? 

Czy sprawdzono istotne umowy sprzedaży (w szczególności pod kątem 

specyficznych warunków sprzedaży, zasad zwrotów towarów i zasad 

udzielania rabatów / bonusów) celem identyfikacji nietypowych transakcji 

lub obszarów potencjalnych ryzyk?

Czy dokonano weryfikacji księgowań dotyczących pozostałych przychodów 

ze sprzedaży w poszukiwaniu nietypowych, istotnych transakcji, nieujętych 

w sprawozdaniu finansowym?

Czy sprawdzona została poprawność ujęcia przychodów ze sprzedaży i 

należności wynikających z jej tytułu przed i po dniu bilansowym poprzez 

np. analizę rejestrów sprzedaży, faktur, dokumentów przewozowych oraz 

innych dokumentów towarzyszących?

Czy zweryfikowana została poprawność ujęcia wszelkiego rodzaju korekt 

należności (t.j. np. rabatów, not kredytowych, faktur korygujących) w 

prawidłowej kwocie i okresie np. poprzez analizę dokumentów 

korygujących dotyczących badanego okresu a wystawionych przez 

jednostkę po dniu bilansowym?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

występowanie / 
kompletność

wystąpienie w badanym 
okresie

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

35 z 47



IV.9-KDO

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Koszty działalności operacyjnej

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy dokonano sprawdzenia poziomu kosztów sprzedaży poniesionych 

przez jednostkę w danym okresie do analogicznego okresu w roku 

poprzednim i wyjaśniono istotne odchylenia od trendu? 

Czy dokonano weryfikacji poszczególnych istotnych pozycji kosztów 

poniesionych przez jednostkę i odniesiono je do poziomu z roku 

poprzedniego celem identyfikacji i wyjaśnienia istotnych zmian w poziomie 

tych kosztów, a istotne i / lub nietypowe pozycje sprawdzono do 

dokumentacji źródłowej?

Czy dokonano sprawdzenia racjonalności / adekwatności istotnych pozycji 

kosztowych?

Amortyzacja

kompletność
Czy sprawdzono racjonalizację amortyzacji dla poszczególnych grup 

środków trwałych bazując na stosowanej przez Klienta polityce i zasadach 

rachunkowości?

Zużycie materiałów i energii
Czy dokonano sprawdzenia racjonalności  istotnych pozycji kosztów 

materiałowych i zweryfikowano ich poziom w odniesieniu do analogicznego 

okresu roku poprzedniego?

Czy dokonano sprawdzenia adekwatności  istotnych pozycji kosztów 

materiałowych np. poprzez inspekcję dokumentacji źródłowej (np. analizę 

faktur zakupowych)?

Usługi obce
Czy dokonano sprawdzenia racjonalności istotnych pozycji kosztów usług 

obcych i zweryfikowano ich poziom w odniesieniu do analogicznego 

okresu roku poprzedniego?

Czy dokonano sprawdzenia adekwatności  pozycji usług obcych 

dotyczących w szczególności napraw i utrzymania, leasingu i najmu, usług 

prawnych i konsultingowych w celu zidentyfikowania nietypowych pozycji 

poprzez np. inspekcję dokumentacji źródłowej (np. analizę faktur 

zakupowych)?

Czy sprawdzono dokumentację istotnych pozycji usług obcych w ramach 

uzasadnienia celu biznesowego?

występowanie / 
kompletność

Czy poprzez analizę zapisów na kontach dotyczących usług prawnych 

zweryfikowano kompletność listy kancelarii prawnych, które zostały objęte 

procedurą niezależnych potwierdzeń (listów)?

Podatki i opłaty

kompletność

Czy dokonano sprawdzenia racjonalności istotnych pozycji kosztów z tytułu 

podatków i opłat i zweryfikowano ich poziom w odniesieniu do 

analogicznego okresu roku poprzedniego, a istotne pozycje sprawdzono 

do dokumentacji źródłowej?

Wynagrodzenia

Czy dokonano sprawdzenia przeciętnego poziomu wynagrodzenia 

przypadającego na pracownika Jednostki w stosunku do analogicznego 

okresu roku poprzedniego i wyjaśniono istotne odchylenia? Czy dokonano 

innej stosownej analizy w podziale na grupy pracowników, lokalizacje, 

składniki wynagrodzenia w celu potwierdzenia spodziewanych trendów?

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

kompletność

kompletność

kompletność

kompletność
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IV.9-KDO

Koszty działalności operacyjnej

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

Czy dla wybranych miesięcy/lokalizacji/grup pracowników dokonano 

weryfikacji do dokumentacji źródłowej rozpoznanych kosztów (lista płac, 

przelewy wynagrodzenia)?

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

kompletność
Czy dokonano sprawdzenia przeciętnego poziomu ubezpieczeń 

społecznych przypadającego na pracownika Jednostki w stosunku do 

analogicznego okresu roku poprzedniego i wyjaśniono istotne odchylenia?

Pozostałe koszty rodzajowe

kompletność

Czy dokonano sprawdzenia racjonalności istotnych pozycji pozostałych 

kosztów rodzajowych i zweryfikowano ich poziom w odniesieniu do 

analogicznego okresu roku poprzedniego, a istotne pozycje sprawdzono 

do dokumentacji źródłowej?

prezentacja
Czy dokonano sprawdzenia uzgodnienia kręgu kosztów oraz prezentacji 

uzgodnienia kosztów w układzie kalkulacyjnym z kosztami rodzajowymi w 

sprawozdaniu finansowym ?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne
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IV.9-PPO, PKO

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy dokonano weryfikacji księgowań dotyczących pozostałych przychodów 

operacyjnych w poszukiwaniu nietypowych, istotnych transakcji, nieujętych 

w sprawozdaniu finansowym poprzez np. uzgodnienie ich do dokumentacji 

źródłowej?

Czy dokonano sprawdzenia racjonalności istotnych pozycji pozostałych 

przychodów operacyjnych i zweryfikowano ich poziom w odniesieniu do 

analogicznego okresu roku poprzedniego?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

Pozostałe koszty operacyjne
Czy wybór próby uwzględnia ocenę ryzyka i istotności?

Czy dokonano weryfikacji księgowań dotyczących pozostałych kosztów 

operacyjnych w poszukiwaniu nietypowych, istotnych transakcji nie ujętych 

w sprawozdaniu finansowym poprzez np. uzgodnienie ich do dokumentacji 

źródłowej?

Czy dokonano sprawdzenia racjonalności istotnych pozycji pozostałych 

kosztów operacyjnych i zweryfikowano ich poziom w odniesieniu do 

analogicznego okresu roku poprzedniego?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

występowanie / 
kompletność

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

występowanie / 
kompletność

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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IV.9-PF, KF

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Przychody finansowe i koszty finansowe

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy dokonano sprawdzenia poziomu przychodów finansowych 

osiągniętych w danym okresie (np. z tytułu odsetek / dywidend) do 

poziomu osiągniętego przez jednostkę w analogicznym okresie roku 

poprzedniego i wyjaśniono istotne odchylenia od trendu?

Czy w przypadku istotnych pozycji przychodów finansowych sprawdzono 

ich wpływ do dokumentacji źródłowej, np. poprzez inspekcję wyciągów 

bankowych?

Czy dokonano weryfikacji poprawności ujęcia zmian w wycenie inwestycji 

odpowiednio w przychody / koszty finansowe?

Czy dla istotnych pozycji przychodów z tytułu odsetek np. od depozytów 

lub lokat bankowych sprawdzono racjonalizację tych przychodów i 

sprawdzono ich poziom do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz 

dokonano weryfikacji warunków umowy?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

Koszty finansowe
Czy wybór próby uwzględnia ocenę ryzyka i istotności?

Czy dokonano weryfikacji poprawności ujęcia zmian w wycenie inwestycji 

odpowiednio w przychody / koszty finansowe?

Czy dla istotnych kredytów i pożyczek zweryfikowano adekwatność 

kosztów odsetkowych oraz sprawdzono ich poziom w odniesieniu do 

analogicznego okresu roku poprzedniego?

Czy dla powyższych kosztów odsetkowych wynikających np. z umów 

kredytowych lub pożyczek sprawdzono racjonalizację tych kosztów oraz 

dokonano weryfikacji warunków umowy?

Czy sprawdzono, że wszystkie wypłaty dywidend zostały odpowiednio 

zaakceptowane i zadeklarowane zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

występowanie / 
kompletność

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

występowanie / 
kompletność

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)
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IV.9-Podatek doch

2017/XXX
IV.9 Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

Podatek dochodowy

Czy wybór próby przez biegłego rewidenta uwzględnia ocenę ryzyka i 

istotność?

Czy sprawdzono kalkulację rezerwy na bieżący i odroczony podatek 

dochodowy, a ruch na rezerwie / aktywie z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego uzgodniono do wartości ujętej w rachunku zysków i strat?

Czy dokonano weryfikacji uzgodnienia bieżącego podatku wynikającego z 

ksiąg do podstawy opodatkowania?

Czy zweryfikowano aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

pod kątem potencjalnej utraty wartości?

Czy sprawdzono, że podatek odroczony został skalkulowany dla 

wszystkich różnic przejściowych, np. wynikających z jednostki z 

jednostkami powiązanymi, które mogłyby zostać zakwestionowane przez 

organy podatkowe?

Czy sprawdzono, że wszystkie transakcje jednostki z jednostkami 

powiązanymi są uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia oraz 

zostały dokonane na warunkach rynkowych?

prezentacja
Czy zweryfikowano poprawność prezentacji aktywa oraz rezerwy z tytułu 

podatku odroczonego w odniesieniu do stosowanych przez Jednostkę 

zasad rachunkowości?

inne stwierdzenia Inne procedury rewizyjne

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

występowanie / 
kompletność

Kontrola czy biegły rewident uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, potwierdzające wiarygodność 

danych (stwierdzeń), zarówno liczbowych, jak i słownych, zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich zgodność z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.

Ocena wiarygodności stwierdzeń, o których mowa w ust. 13 KSRF nr 1

Stwierdzenie Procedury rewizyjne

nasza 
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

40 z 47



IV.10

IV. 10 Prawidłowość  i kompletność opinii i raportu 2017/XXX

Cel procedury:

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności, programy:

1
Czy opinia i raport wynikają z zebranej i opracowanej w toku 

badania dokumentacji rewizyjnej?

2

Czy zakres dokumentacji rewizyjnej i jej układ umożliwiają 

biegłemu rewidentowi nie uczestniczącemu w badaniu 

prześledzenie - w racjonalnym czasie - przebiegu tego badania i 

znalezienie uzasadnienia dla opinii wyrażonej o badanym 

sprawozdaniu finansowym?

Czy kluczowy biegły rewident wyraził właściwy rodzaj opinii?

4

Czy wyrażone zastrzeżenia, względnie wyrażenie opinii negatywnej 

lub odmowa wyrażenia opinii, zostały uzasadnione i w sposób 

jednoznaczny wskazują przyczyny takiego stanowiska? 

5

Czy w przypadku wyrażenia opinii z zastrzeżeniem, opinii 

negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, wskazano zasięg i 

określono – w miarę możliwości liczbowo – wielkość wpływu 

zakwestionowanego zjawiska na sprawozdanie finansowe?

6

Czy w przypadku wyrażenia opinii bez zastrzeżeń lub z opinii z 

zastrzeżeniem, biegły rewident zawarł dodatkowe uzupełniające 

objaśnienia?

7
Czy uwagi lub objaśnienia w opinii nie mają formy ukrytego 

zastrzeżenia?

8

Czy kluczowy biegły rewident zamieścił na końcu opinii szczególne 

objaśnienie w zakresie sprawozdania z działalności jednostki, o 

którym mowa w ust. 70 pkt a) KSRF nr 1?

9

Czy w przypadku wystąpienia poniższej sytuacji, kluczowy biegły 

rewident zamieścił na końcu opinii szczególne objaśnienie 

dotyczące informacji o niedopełnieniu do dnia wyrażenia opinii 

określonych w art. 69 i 70 ustawy o rachunkowości, obowiązków 

złożenia we właściwym rejestrze sądowym oraz do ogłoszenia (jeśli 

dotyczy) sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające 

rok obrotowy?

10

Czy w przypadku wystąpienia poniższej sytuacji, kluczowy biegły 

rewident zamieścił na końcu opinii szczególne objaśnienie 

dotyczące informacji o niedochowaniu przez spółkę kapitałową, 

określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), wymogów 

co do wysokości kapitału własnego i konieczności podjęcia  przez 

zgromadzenie właścicieli decyzji o dalszym istnieniu spółki, o ile 

zagadnienie to nie jest poruszane w związku z poważnym 

zagrożeniem kontynuacji działalności przez jednostkę?

11

Czy, gdy został wystosowany list poufny do zarządu, informacje w 

nim zawarte nie powinny skutkować wydaniem opinii z 

zastrzeżeniem/opinii negatywnej lub odstąpieniem od wydania 

opinii?

12 Czy opinia zawiera:

a)

tytuł („Opinia niezależnego biegłego rewidenta”, a w razie odmowy 

wyrażenia opinii – „Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta”) i 

wskazanie adresata opinii lub stanowiska?

b)
nazwę, określenie formy prawnej oraz siedziby jednostki, której 

sprawozdanie finansowe stanowi przedmiot opinii?

Odmowa wyrażenia opinii (jeżeli skutki ograniczenia badania lub inne przyczyny powodują niemożność zastosowania uznanych przez biegłego rewidenta za nieodzowne procedur badania, w rezultacie czego nie uzyskał on wystarczających i odpowiednich dowodów badania, 

wówczas biegły rewident odmawia wyrażenia opinii)

3

Rodzaje opinii:

a) bez zastrzeżeń (opinię bez zastrzeżeń wyraża biegły rewident, gdy zbadane sprawozdanie finansowe i stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe spełniają warunki przewidziane prawem, a ewentualne wpływające na sprawozdanie finansowe i/lub księgi 

rachunkowe naruszenia prawa bądź statutu lub umowy jednostki oraz nie usunięte uchybienia nie są istotne);

b) z zastrzeżeniem (opinię z zastrzeżeniem wyraża biegły rewident, gdy: 1) z winy jednostki lub przyczyn od niej niezależnych nastąpiło ograniczenie zakresu badania, uniemożliwiające biegłemu rewidentowi zastosowanie procedur badania uznanych przez niego za 

nieodzowne bądź z innych powodów zachodzą okoliczności uniemożliwiające uzyskanie wystarczającej pewności co do wiarygodności istotnych pozycji badanego sprawozdania finansowego, niemniej ograniczenia te dotyczą tylko poszczególnych pozycji i nie wpływają 

ujemnie na wiarygodność ogólnego obrazu przekazywanego przez sprawozdanie finansowe; 2) jeżeli sprawozdanie finansowe zawiera istotne odstępstwa od zasad (polityki) rachunkowości określonych w ustawie o rachunkowości lub MSR – zależnie od tego, które zasady 

jednostka stosuje – oraz od innych przepisów wiążących jednostkę przy sporządzaniu tego sprawozdania, w tym także wywołane różnicą zdań co do sposobu prezentacji w sprawozdaniu finansowym poszczególnych zagadnień, oceny stanów faktycznych bądź interpretacji 

przepisów, zachodzącą między kierownikiem jednostki a biegłym rewidentem, które nie zostały usunięte, niemniej odstępstwa te dotyczą tylko poszczególnych pozycji i nie powodują zniekształcenia ogólnego obrazu przekazywanego przez sprawozdanie finansowe - do 

istotnych odstępstw zalicza się także przedstawienie niekompletnego sprawozdania finansowego; 3) uzna, że naruszenie przepisów prawa istotnie wpływa na sprawozdanie finansowe i nie zostało to prawidłowo odzwierciedlone w tym sprawozdaniu, to powinien wyrazić o 

sprawozdaniu finansowym opinię z zastrzeżeniem lub opinię negatywną);

c) negatywna (opinię negatywną wyraża biegły rewident, gdy: 1) zawarte w sprawozdaniu finansowym nieprawidłowości, niezgodności ze stanem faktycznym lub luki zniekształcają w takim stopniu ogólny obraz sytuacji jednostki, że sprawozdanie to może wprowadzić w błąd 

czytelnika; 2) uzna, że naruszenie przepisów prawa istotnie wpływa na sprawozdanie finansowe i nie zostało to prawidłowo odzwierciedlone w tym sprawozdaniu, to powinien wyrazić o sprawozdaniu finansowym opinię z zastrzeżeniem lub opinię negatywną).

Lp.
odpowiedź Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

Upewnienie się o prawidłowości i kompletności opinii i raportu z badania 

Wymagania ust.  61 - 77 oraz 81 KSRF nr 1.

Stwierdzenie
ocena/wnioski na podstawie oglądu 

dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy Audytorskiej
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IV.10

c)

wstęp, zawierający identyfikację sprawozdania finansowego 

poprzez wskazanie elementów składających się na to 

sprawozdanie, wskazanie daty, na którą sporządzono bilans i 

okresu trwania roku obrotowego?

d)

stwierdzenie, że za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi 

przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest 

kierownik jednostki, natomiast zadaniem biegłego rewidenta było 

wydanie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie 

finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i 

finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki, zgodnie z 

mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości (lub 

MSR/MSSF) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, oraz o 

prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę 

sporządzenia sprawozdania finansowego?

e) 

stwierdzenie, że kierownik jednostki oraz członkowie rady 

nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są 

zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz 

sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w 

ustawie o rachunkowości?

f)

określenie, wynikających przede wszystkim z ustawy o 

rachunkowości i krajowych standardów rewizji finansowej, zasad, 

według których przeprowadzono badanie i wskazanie, że polegają 

one na takim zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania, które 

obejmuje:

– zbadanie poprawności przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) 

rachunkowości i ocenę zasadności znaczących szacunków,

– sprawdzenie, w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy, 

dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i 

informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym,

– całościową ocenę sprawozdania finansowego,

przy czym opinia powinna zarazem zawierać stwierdzenie, że 

zdaniem biegłego rewidenta przeprowadzone badanie umożliwiło 

mu uzyskanie wystarczającej pewności dla wyrażenia opinii o 

sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego 

sporządzenia księgach rachunkowych; jeżeli nie było to możliwe 

biegły rewident wskazuje na czynniki ograniczające?

g)

opinię właściwą, określającą przyjęte do oceny kryteria (może to 

być ustawa o rachunkowości i wydane na jej podstawie przepisy 

wykonawcze lub MSR oraz – w zakresie w nich nieuregulowanym – 

ustawa o rachunkowości i wydane na jej podstawie przepisy 

wykonawcze oraz ewentualnie inne przepisy z podaniem ich 

nazwy) i jednoznacznie stwierdzającą, czy zbadane sprawozdanie 

finansowe:

– przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz 

wynik finansowy jednostki (w tym także okoliczności wskazujące na 

poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności), 

zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o 

rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 

wynikającymi z:

• ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych lub

• MSR, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR – z wymogami 

ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami 

wykonawczymi,

– zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych 

ksiąg rachunkowych,

– jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę 

przepisami prawa, i umową/statutem jednostki,

przy czym ewentualne zastrzeżenia podaje się przed opinią 

właściwą, która wtedy rozpoczyna się od słów: „Z wyjątkiem 

zgłoszonych wyżej zastrzeżeń...”; również przed opinią właściwą 

podaje się uzasadnienie wyrażenia opinii negatywnej; po opinii 

właściwej podaje się ewentualne uzupełniające objaśnienia, 

rozpoczynając je od słów: „Nie zgłaszając (dodatkowych) 

zastrzeżeń pragniemy zwrócić uwagę, że...”?

h)

imię, nazwisko, numer w rejestrze i własnoręczny podpis 

kluczowego biegłego rewidenta. Nie wyklucza to złożenia podpisu 

również przez inną osobę reprezentującą podmiot uprawniony. W 

takim przypadku wymagane jest niebudzące wątpliwości wskazanie 

kluczowego biegłego rewidenta?

i) nazwę i numer podmiotu uprawnionego?

j) siedzibę podmiotu uprawnionego i datę opinii?

12 Inne kwestie dotyczące opinii

13
Czy informacje zawarte w raporcie uzupełniają stwierdzenia 

wyrażone w opinii?

14 Czy raport zawiera co najmniej:

a)
a) ogólną charakterystykę jednostki (dane identyfikujące 

jednostkę), ktorej sprawozdanie finansowe zostało zbadane?

b)

b) informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający – 

czy i przez kogo było badane, rodzaju opinii, dacie zatwierdzenia, 

sposobie podziału zysku (pokrycia straty), (jeśli dotyczy) dacie jego 

ogłoszenia (złożenia do ogłoszenia) z podaniem numeru „ Monitora 

Sądowego i Gospodarczego” oraz złożenia w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone, 

należy to zaznaczyć wraz z podaniem tego przyczyn?
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IV.10

c)

c) dane identyfikujące podmiot uprawniony i kluczowego biegłego 

rewidenta przeprowadzającego w imieniu tego podmiotu badanie 

sprawozdania finansowego jednostki: – nazwa, adres siedziby oraz 

numer podmiotu uprawnionego, imię, nazwisko i numer w rejestrze 

kluczowego biegłego rewidenta,

– powołanie na umowę o badanie ze wskazaniem daty jej zawarcia 

oraz organu, który wybrał do badania podmiot uprawniony,

– okres przeprowadzania badania w siedzibie jednostki oraz jej 

oddziałach,

– deklaracja niezależności od jednostki, której sprawozdanie 

finansowe zostało zbadane, podmiotu uprawnionego i biegłego 

rewidenta w rozumieniu art. 64 ustawy o biegłych rewidentach?

d)

d) stwierdzenie, że nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania 

(względnie jakie miały miejsce), zaś kierownik jednostki złożył 

wszystkie żądane przez biegłego rewidenta oświadczenia, 

wyjaśnienia i informacje, względnie stwierdzenie jakich danych 

odmówił?

e) 

e) przedstawienie kluczowych, specyficznych dla jednostki, 

wielkości bezwzględnych i wskaźników charakteryzujących jej 

wynik finansowy oraz sytuację majątkową i finansową za rok 

obrotowy i – w miarę możliwości – dwa lata poprzedzające, ze 

wskazaniem tych zjawisk, które istotnie negatywnie wpływają na 

wyniki i sytuację jednostki, a zwłaszcza poważnie zagrażają 

możliwości kontynuowania przez nią działalności w 

niezmniejszonym istotnie zakresie?

f) f) ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości?

g)

g) informacje o niektórych, istotnych pozycjach sprawozdania 

finansowego, wymagające, zdaniem biegłego rewidenta, 

zamieszczenia?

h)

h) informacje o wyniku: 1) zbadania kompletności i poprawności 

sporządzenia wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

dodatkowych informacji i objaśnień,

2) ocenysprawozdania z działalności jednostki?

i)

i) informacje o istotnych naruszeniach prawa wpływających na 

sprawozdanie finansowe, a także statutu lub umowy jednostki 

stwierdzonych podczas badania?

j)
j) imię, nazwisko, numer w rejestrze i własnoręczny podpis 

kluczowego biegłego rewidenta.

k) k) nazwę i numer podmiotu uprawnionego

l) l) siedzibę podmiotu uprawnionego i datę raportu

15 Inne kwestie dotyczące raportu

1

Czy istnieją poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności, o 

których jednostka poinformowała we wprowadzeniu do 

sprawozdania finansowego?

2

Czy istnieją poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności, o 

których jednostka poinformowała we wprowadzeniu do 

sprawozdania finansowego, ale stopień niepewności, co do 

przetrwania jednostki, mimo podjętych działań, jest znaczny?

3

Czy istnieją poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności, o 

których jednak jednostka nie poinformowała lub poinformowała w 

sposób niepełny?

4

Czy zdaniem biegłego rewidenta brak jest przesłanek do uznania, 

że jednostka może kontynuować działalność, chociaż badane 

sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu 

kontynuowania działalności?

5

Czy zawarte w sprawozdaniu finansowym nieprawidłowości, 

niezgodności ze stanem faktycznym lub luki zniekształcają w takim 

stopniu ogólny obraz sytuacji jednostki, że sprawozdanie to może 

wprowadzić w błąd czytelnika?

6

Czy w przypadku, gdy biegły rewident uznał, że naruszenie 

przepisów prawa istotnie wpływa na sprawozdanie finansowe (a nie 

zostało to prawidłowo odzwierciedlone w tym sprawozdaniu) to czy 

odniósł się do tego odpowiednio w opinii?

Lp. Stwierdzenie
ocena/wnioski na 
podstawie oglądu 

dokumentacji

czy biegły rewident 
odniósł się odpowiednio 

w opinii?

nasz komentarz 
(wypełniamy 
opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy Audytorskiej

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ podlegająca ujawnieniu w protokole wraz z opisem 

stanu faktycznego, z którego wynika nieprawidłowość

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

odpowiedź Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy Audytorskiej

nasza ocena odpowiedzi Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej
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IV.11

2017/XXX

Ustalenie kryteriów oceny:

Opis czynności kontrolnych:

nasza ocena 
odpowiedzi 

Kluczowego Biegłego 
Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

nasza decyzja wraz uzasadnieniem

IV.11 Inne istotne kwestie
nasza ocena/wnioski na 

podstawie oglądu 
dokumentacji

nasz komentarz 
(wypełniamy opcjonalnie)

zapytania do Kluczowego 
Biegłego Rewidenta / Firmy 

Audytorskiej

odpowiedź 
Kluczowego Biegłego 

Rewidenta / Firmy 
Audytorskiej

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ 
(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

Cel procedury:

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..
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ZESTAWIENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 2017/XXX

nazwa kontrolowanej firmy audytorskiej: XXX
nazwa badanej jednostki: XXX
nr dokumentacji: XXX
Kontroler: 

Część Obszar kontroli
NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

1. Przyjęcie zlecenia

2. Kluczowy biegły rewident oraz zespół wyznaczony do realizacji zlecenia 

3. Kompletność złożonych oświadczeń o niezależności i bezstronności 

4. Przegląd jakości  zlecenia
1. Rozpoznanie działalności jednostki i kluczowych ryzyk 
2. Opracowanie strategii badania i określenie poziomu istotności
3. Opracowanie programu badania 

4. Właściwość przyjętej polityki rachunkowości

5. Spójność planu badania 
6. Rozpoznanie systemu kontroli wewnętrznej 
7. Rozpoznanie i ocena prawdopodobieństwa nadużyć 

8. Ocena kontynuacji działalności 

IV.3 Badanie po raz pierwszy sprawozdania finansowego 

IV.4 Badanie zobowiązań warunkowych i roszczeń

IV.5 Badanie transakcji ze stronami powiązanymi 

IV.6 Badanie zdarzeń po dniu bilansowym

IV.7 Korekty z badania

IV.8
Kompletność i prawidłowość sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności 

jednostki

Wystarczalność i odpowiedniość uzyskanych dowodów badania oraz ich ocena

Wartości niematerialne i prawne

Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Zapasy

Należności krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

III.2

IV.2
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Część Obszar kontroli
NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

(wraz z opisem stanu faktycznego oraz zakresu)

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

Udziały (akcje) własne

Kapitał (fundusz) własny

Rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe

Rozliczenia międzyokresowe

Przychody ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne

Przychody finansowe i koszty finansowe

Podatek dochodowy
IV. 10 Prawidłowość i kompletność opinii i raportu

IV.11 Inne istotne kwestie

IV.9
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nr kontroli: 2017/XXX
nazwa kontrolowanej firmy audytorskiej: XXX
nazwa badanej jednostki: XXX
nr dokumentacji: XXX

Wykaz kopii dokumentów załączonych do akt kontroli

Nr zał.*)

Liczba stron
(lub adnotacja "dokument 

elektroniczny")

Nr załącznika 
w wykazie załączników 
w protokole kontroli**

IV.1/1 Kopia opinii i raportu z badania,

IV.1/2 Kopia sprawozdania finansowego,

IV.1/3 Kopia sprawozdania z działalności jednostki (jeśli był obowiazek jego sporządzenia)

Liczba stron
(lub adnotacja "dokument 

elektroniczny")

Nr załącznika 
w wykazie załączników 
w protokole kontroli**

X/x xxx

X/x xxx

X/x xxx

*) Nr załącznika (referencja do właściwej procedury kontroli/kolejny numer załącznika do danej procedury)

**) Załączniki do protokołu kontroli wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (wraz z podaniem daty podpisu)

2017/XXX

Załączniki dodatkowe

Załączniki obowiązkowo włączane do akt kontroli:
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