
 

 

UCHWAŁA Nr 2997/49a/2019 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 9 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie krajowych standardów badania 

(800 (Z), 805 (Z), 810 (Z)) 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów postanawia przyjąć Krajowe Standardy Badania, 

szczegółowo wymienione w § 2 niniejszej uchwały.  

 

W związku z powyższym uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przedmiotem niniejszej uchwały jest wprowadzenie jako Krajowych Standardów 

Badania wymienionych w § 2 niniejszej uchwały Międzynarodowych Standardów Badania 

wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych za pośrednictwem Rady 

Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych. 

 

§ 2. Przyjmuje się następujące Krajowe Standardy Badania: 

1) Krajowy Standard Badania 800 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 

800 (zmienionego) – „Szczególne rozważania – badania sprawozdań finansowych 

sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia” – uwagi 

szczególne”, stanowiący załącznik nr 1.1; 

2) Krajowy Standard Badania 805 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 

805 (zmienionego) – „Szczególne rozważania – badania pojedynczych składników 

sprawozdania finansowego oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania 

finansowego”, stanowiący załącznik nr 1.2; 

3) Krajowy Standard Badania 810 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 

810 (zmienionego) – „Zlecenia sporządzenia sprawozdania na temat streszczonego 

sprawozdania finansowego”, stanowiący załącznik nr 1.3. 
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§ 3. Standardy szczegółowo określone w § 2 niniejszej uchwały zastępują standardy, które 

stanowią odpowiednio załączniki nr 1.34, 1.35, 1.36 do uchwały Nr 2041/37a/2018 Krajowej 

Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standardów 

wykonywania zawodu, tj.: 

1) Krajowy Standard Badania 800 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 800 

– „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami 

specjalnego przeznaczenia – uwagi szczególne”; 

2) Krajowy Standard Badania 805 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 805 

– „Badanie pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych elementów, kont 

lub pozycji sprawozdania finansowego – uwagi szczególne”; 

3) Krajowy Standard Badania 810 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 810 

– „Zlecenie sporządzenia sprawozdania na temat skróconych sprawozdań finansowych”. 

 

§ 4.1. Krajowe Standardy Badania, o których mowa w § 2 pkt 1 i 3 niniejszej uchwały 

mają zastosowanie do wykonywania usług dotyczących sprawozdań finansowych 

sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2019 r. lub później z możliwością ich 

wcześniejszego zastosowania. 

2. Krajowy Standard Badania, o którym mowa w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały ma 

zastosowanie do badań pojedynczych składników sprawozdania finansowego lub określonych 

elementów, kont lub pozycji za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2019 r. lub później 

z możliwością jego wcześniejszego zastosowania. W przypadku badań pojedynczych 

składników sprawozdania finansowego lub określonych elementów, kont lub pozycji 

sprawozdania finansowego sporządzonych na określony dzień, powyższy Krajowy Standard 

Badania stosuje się do badań takich informacji sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 

później z możliwością jego wcześniejszego zastosowania. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru 

Audytowego w trybie przepisów art. 102 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.). 

 


