UCHWAŁA NR 2634/49a/2014
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie wykazu zagadnień istotnych dla badania sprawozdania finansowego,
które składają się na egzamin z prawa gospodarczego
Na podstawie art. 9 ust. 9 pkt 2a ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.1), zwanej dalej „ustawą”,
w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną, uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz zagadnień istotnych dla badania sprawozdania finansowego, które
składają się na egzamin z prawa gospodarczego, o którym mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy,
stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2015 r.

§ 3. Uchwała podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie
art. 72 ustawy.

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2012 r. poz. 855,
z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2014 r. poz. 768.

Załącznik do uchwały Nr 2634/49a/2014
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
z dnia 9 grudnia 2014 r.

WYKAZ ZAGADNIEŃ ISTOTNYCH DLA BADANIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA EGZAMIN Z PRAWA
GOSPODARCZEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 5 UST. 3 i 4 USTAWY

1.

Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo
o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność
gospodarczą.

2.

Prawo podatkowe.

3.

Rachunkowość finansowa jednostek, w tym spółek publicznych – według ustawy
o rachunkowości i MSSF.

4.

Rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność na podstawie prawa
bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach
inwestycyjnych.

5.

Rachunkowość finansowa jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy
o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych – według ustawy o rachunkowości i MSSF.

6.

Wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz biegłych
rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

7.

Czynności rewizji finansowej badania i przeglądów sprawozdań finansowych (usługi
atestacyjne)

oraz

zasady i

sposoby ich

wykonywania

i międzynarodowych standardów rewizji finansowej.

według

krajowych

