
 

 

 

UCHWAŁA Nr 1975/32a/2021 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie krajowego standardu usług atestacyjnych  

innych niż badanie i przegląd 3001PL 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, 

z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przyjmuje Krajowy Standard Usług 

Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3001PL - „Badanie sprawozdań finansowych 

sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania”, stanowiący załącznik do 

uchwały. 

 

§ 2.1. Krajowy Standard Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd, wskazany 

w § 1, ma zastosowanie do usług: 

1) badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 

sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania, zgodnie 

z postanowieniami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/815 z dnia 

17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji 

jednolitego elektronicznego formatu raportowania (zwanego dalej „Rozporządzeniem 

2019/815”); 

2) badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek 

niebędących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku 

regulowanym sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz 

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 



Europejskiej w formacie, o którym mowa w Rozporządzeniu 2019/815, a w przypadku 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych, także gdy zostały znakowane zgodnie 

z wymogami Rozporządzenia 2019/815. 

2. Krajowy Standard Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd, wskazany w § 1, ma 

zastosowanie do usług badania sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1, za okresy 

sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru 

Audytowego w trybie art. 102 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.). 

 


