
IFAC OPRACOWAŁ PODRĘCZNIK NA TEMAT USŁUGI PRZEGLĄDU 
 

 

IFAC opublikował przewodnik na temat usługi przeglądu. Z Krzysztofem Burnosem, członkiem 

Komisji KRBR ds. rozwoju usług 

biegłego rewidenta w sektorze małych i 

średnich przedsiębiorstw, 

rozmawialiśmy m.in. o zaletach 

przeglądu i o tym, dlaczego warto 

uświadamiać przedsiębiorcom istnienie 

innych usług poświadczających. 

 
1. IFAC opublikował przewodnik 

dotyczący usługi przeglądu. Do kogo 

jest on skierowany i co w nim 

znajdziemy?  
Krzysztof Burnos: Przewodnik 
adresowany jest do biegłych 
rewidentów wykonujących usługi przeglądu sprawozdań finansowych. Przegląd taki staje się 
uznawaną alternatywą dla tych przedsiębiorstw, które zwolnione są z prawnego obowiązku badania 
sprawozdania finansowego. Przewodnik stanowi zbiór wyjaśnień i wskazówek jak zaplanować, 
przeprowadzić i wydać opinię z przeglądu sprawozdania finansowego. Materiał zawarty 
w przewodniku stanowić może również pomoc przy wykonywaniu innych usług związanych 
z weryfikacją sprawozdań lub ksiąg rachunkowych na zlecenie klienta. Powinien być traktowany 
również jako zbiór dobrych praktyk. Komisja ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw będzie wnioskować o przygotowanie polskiej wersji przewodnika. 
 
2. Czy KIBR brał udział w pracach nad przewodnikiem? 

Procedura opracowywania tego typu podręczników nie przewiduje konsultacji zewnętrznych. 
Niemniej podręczniki IFAC podlegają okresowej weryfikacji i uaktualnieniu w oparciu o uwagi 
stosujących je biegłych rewidentów z całego świata. Tak się stanie z pewności i w tym przypadku. 
Polska strona będzie miała możliwość zgłaszania korekt do przyszłych wersji. Warto wspomnieć, że 
przewodnik został przygotowany przez Kanadyjski Instytut Zawodowych Księgowych. Ten sam 
instytut opracował znane i dostępne w Polsce podręczniki do stosowania MSKJ 1 oraz MSRF przy 
badaniu mniejszych przedsiębiorstw. 
 
3. Dlaczego tak ważne jest uświadamianie przedsiębiorcom istnienia innych usług niż audyt? 

Przedsiębiorcy dobrze wiedzą, że mogą zwrócić się do biegłego rewidenta o wykonanie innych, poza 
audytem, usług zarówno o charakterze standardowym (prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczeń 
podatkowych etc.), jak i nietypowym: usług z dziedziny rachunkowości, podatków i finansów 
(wyceny, doradztwo podatkowe, due dilligence etc.). Mimo to istnieje ogólne przekonanie, iż 
uzyskanie potwierdzenia prawidłowości sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych 
zakończonego opinią możliwe jest wyłącznie na drodze badania. Przegląd również kończy się opinią 
biegłego rewidenta i wymaga zachowania niezależności, o której mowa w ustawie. 
 
4.Co przedsiębiorcy daje skorzystanie z usługi przeglądu? 

Jedną z zalet przeglądu jest jego zakres i cena wykonania. Przegląd, choć nie jest badaniem, 
zakończony jest opinią biegłego rewidenta. Wykonywane przez biegłego procedury weryfikacji ksiąg 
i samego sprawozdania finansowego są mniej liczne i w związku z tym cena takiej usługi jest niższa. 
Dzięki przeglądowi, mniejszy przedsiębiorca wyłączony z prawnego obowiązku badania, może 
uzyskać potwierdzenie prawidłowości ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego płacąc mniej. 



Przedsiębiorca, który nie jest zdecydowany na badanie sprawozdania finansowego może zlecić jego 
przegląd jako alternatywę. 
Rezultatem przeglądu jest identyfikacja błędów w zastosowanych zasadach rachunkowości, 
dokumentacji księgowej, procesach ustalania cen sprzedaży, zabezpieczeń majątku, windykacji 
należności, zarządzania płynnością, bieżącego monitorowania rentowności etc. 
 
5. Od pewnego czasu KIBR, a zwłaszcza kierowana przez Pana Komisja ds. rozwoju usług biegłego 
rewidenta w sektorze MŚP działa na rzecz promocji innych usług poświadczających w tym sektorze 

rynku. Czy widać już jakąś zmianę? Przedsiębiorcy częściej sięgają po wsparcie audytora, zaczynają 

dostrzegać zalety usług poświadczających? 

Tak, staramy się promować i rozwijać wiedzę o przeglądach sprawozdań finansowych jako 
alternatywie do badania. Zorganizowaliśmy konferencję, na której przedstawiciel IAASB 
zaprezentował sposób wykonania przeglądu. Przegląd staje się coraz powszechniejszym narzędziem 
w badaniu grup kapitałowych. Na potrzeby biegłego rewidenta spółki zależne grupy nie zawsze 
muszą podlegać badaniu a alternatywą jest właśnie przegląd sprawozdań finansowych tych spółek. 
To czy liczba przedsiębiorców wyłączonych z obowiązku badania, ale sięgających do usług przeglądu, 
będzie rosła zależy przede wszystkim od samych biegłych rewidentów. Świadome oferowanie 
przeglądu wymaga wiedzy na temat sposobu wykonania tej usługi. Przewodnik IFAC jest znaczącym 
krokiem pozwalającym podnieść tę świadomość. Biegli rewidenci powinni oferować nie tylko badania 
ale również przeglądy sprawozdań finansowych dając klientowi możliwość wyboru odpowiadającej 
mu usługi. Przegląd jest idealnym rozwiązaniem, gdy przedsiębiorca rozważa zlecenie usługi biegłemu 
rewidentowi, ale zdecydowanie odrzuca możliwość by była to usługa badania. Jeśli zaproponujemy 
mu przegląd możemy zyskać klienta. 
 
 


