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DZIAŁALNOŚĆ | Rewizja finansowa, oprócz standardowego audytu rocznych raportów, obejmuje także ich przeglądy i inne usługi 
poświadczające. Podmioty uprawnione do badania mogą też zajmować się doradztwem podatkowym czy prowadzić likwidację.

Biegły przyjdzie nie tylko po to, żeby zbadać bilans

Beata Dzierżanowska

Przedmiot działalności podmiotu 
uprawnionego do badania sprawoz-
dań finansowych to czynności rewizji 
finansowej. Na podstawie art. 2 pkt 2 
ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie (DzU 
nr 77, poz. 649 ze zm.), w ramach 
czynności rewizji finansowej można 
wyróżnić:
∑  badanie sprawozdań finansowych,
∑  przeglądy sprawozdań finansowych,
∑  inne usługi poświadczające, o któ-

rych mowa w odrębnych przepisach 
lub standardach rewizji finansowej.

Poza czynnościami rewizji finanso-
wej, przedmiotem działalności pod-
miotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych może być:
∑  usługowe prowadzenie ksiąg rachun-

kowych i podatkowych,
∑  doradztwo podatkowe,
∑  prowadzenie postępowania upadło-

ściowego lub likwidacyjnego,
∑  działalność wydawnicza lub szkole-

niowa w zakresie rachunkowości, 
rewizji finansowej i podatków,

∑  wykonywanie ekspertyz lub opinii 
ekonomiczno-finansowych,

∑  świadczenie usług atestacyjnych, 
doradztwa lub zarządzania, wymaga-
jących posiadania wiedzy z dziedziny 

rachunkowości lub rewizji finanso-
wej.
Ponadto tytuł biegłego rewidenta 

(chociaż nie jest warunkiem niezbęd-
nym) – w połączeniu z doświadcze-
niem zawodowym – uprawnia do 
wnioskowania o wpis na listę biegłych 
sądowych z zakresu rachunkowości.

Wykonując czynności rewizji finan-
sowej na gruncie polskich przepisów 
biegły rewident stosuje:
∑  Krajowy Standard Rewizji Finanso-

wej nr 1 (KSRF nr 1) „Ogólne zasady 
badania sprawozdań finansowych”,

∑  Krajowy Standard Rewizji Finanso-
wej nr 2 (KSRF nr 2) „Badanie skon-
solidowanych sprawozdań finanso-

wych grup kapitałowych”, 
∑  Krajowy Standard Rewizji Finanso-

wej nr 3 (KSRF nr 3) „Ogólne zasady 
przeprowadzania przeglądu spra-
wozdań finansowych/skróconych 
sprawozdań finansowych oraz in-
nych usług poświadczających”.
Ponadto, na mocy ust. 7 KSRF nr 1, 

biegły rewident w sprawach nieuregu-
lowanych w krajowych standardach 
rewizji finansowej, bądź przy ustalaniu 
szczegółowej metodyki planowania 
czy też w razie wątpliwości – kieruje się 
postanowieniami Międzynarodowych 
Standardów Rewizji Finansowej wyda-
nymi przez Międzynarodową Federa-
cję Księgowych. ∑

PROCEDURY
wśród charakterystycznych cech 
usługi poświadczającej trzeba 
wymienić istnienie właściwych 
kryteriów oceny opracowywanego 
zagadnienia i ostatecznie wydanie 
przez biegłego wniosku (oceny)  
z wykonania świadczenia.   

Aby usługa mogła być uznana za 
poświadczającą, musi wystąpić po-
wiązanie trzech stron, to znaczy: 
∑  biegłego rewidenta, 
∑  strony odpowiedzialnej za badane 

zagadnienie oraz 
∑  zamierzonego użytkownika rezul-

tatów usługi wykonanej przez bie-
głego rewidenta. 
Ponadto zagadnienie będące 

przedmiotem usługi musi być za-
strzeżone przepisami prawa do wy-
łącznej kompetencji biegłego rewi-
denta, a wykonanie usługi musi na-
stąpić w sposób właściwy działaniu 
biegłych rewidentów. Kolejną cechą 
usługi poświadczającej jest istnienie 
właściwych kryteriów oceny zagad-
nienia i ostatecznie wydanie przez 
biegłego rewidenta wniosku (oceny) 
z wykonania usługi. Efekt prac biegłe-
go rewidenta może przybrać różną 
formę. Może to być opinia, raport, 
wniosek, ocena, sprawozdanie bie-
głego rewidenta.

Tytuł zastrzeżony

Inne usługi poświadczające, jako 
czynności rewizji finansowej o cha-
rakterze poświadczającym (atesta-
cyjnym), to takie usługi, które są 
świadczone na podstawie odpo-
wiednich przepisów i które może 
wykonywać wyłącznie biegły rewi-
dent. Wykonanie takiej usługi pole-
ga na sformułowaniu przez biegłego 
rewidenta wniosku mającego na 
celu zwiększenie zaufania zamierzo-
nych użytkowników, innych niż 

strona odpowiedzialna, co do wyni-
ku – dokonanej na podstawie odpo-
wiednich kryteriów – oceny lub 
pomiaru zagadnienia będącego 
przedmiotem usługi. Opinia wyra-
żana przez biegłego rewidenta może 
zawierać tytuł „Opinia niezależnego 
biegłego rewidenta” tylko wtedy, 
gdy jest to opinia z wykonania usłu-
gi poświadczającej.

Zakres innych usług poświadcza-
jących obejmuje dowolne kombina-
cje usług mających na celu dostarcze-
nie racjonalnego albo ograniczonego 
poziomu pewności, a polegających 
na wydaniu – w wyniku przeprowa-
dzenia odpowiednich procedur 
oceny (opinii, raportu, stanowiska, 
wynika pomiaru) dotyczącej:
∑  zagadnień obejmujących informa-

cje finansowe i pozafinansowe,
∑  pomiaru lub potwierdzenia pewne-

go stanu. 
KSRF nr 3 nie zawiera gotowych 

wzorów opinii i raportów. Biegły re-
wident wykonujący usługi poświad-
czające, posiłkuje się w swojej pracy 
postanowieniami Międzynarodo-
wych Standardów Rewizji Finansowej 
(MSRF) oraz postanowieniami Mię-
dzynarodowych założeń koncepcyj-
nych usług atestacyjnych (MZKUA), 
standardów i wskazówek wydanych 
przez Międzynarodową Federację 
Księgowych (IFAC), odnoszących się 
do innych niż badanie i przeglądy 
sprawozdań finansowych czynności 
rewizji finansowej. Podstawą do 
wspierania się MZKUA jest ust. 30 
KSRF nr 3. 

Dwie przesłanki

W związku z wątpliwościami i py-
taniami dotyczącymi usług poświad-
czających, Krajowa Rada Biegłych 
Rewidentów  wydała  Stanowisko  
z 26 stycznia 2010 r. w sprawie innych 
usług poświadczających wchodzą-
cych w zakres czynności rewizji fi-

nansowej. Zgodnie z nim, aby usługa 
mogła zostać zakwalifikowana jako 
„inna usługa poświadczająca”, zgod-
nie z definicją należy uznać, że po-
winny zostać spełnione łącznie na-
stępujące przesłanki: usługa musi 
mieć charakter poświadczający oraz 
o usłudze tej musi być mowa w od-
rębnych przepisach lub standardach 
rewizji finansowej.

Usługa ma charakter poświadcza-
jący, jeśli służy poprawie wiarygod-
ności informacji dotyczących danego 
zagadnienia dzięki ocenie, czy dane 
zagadnienie jest we wszystkich istot-
nych aspektach – zgodne z właściwy-
mi kryteriami, a tym samym zwiększa 
prawdopodobieństwo, że informacje 
te zaspokoją oczekiwania zamierzo-
nego użytkownika.

Formalnie rzecz biorąc, opinia 
niezależnego biegłego rewidenta 
wystąpi w tytule dokumentu tylko, 
jeżeli będzie on dowodem wykona-
nia usługi poświadczającej. Jeśli 
usługa biegłego nie będzie usługą 
poświadczającą w rozumieniu na-
szych przepisów, to ostateczny doku-
ment nie powinien nosić takiego ty-
tułu.

Przykład
W myśl stanowiska Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów, przykładami 
innych usług poświadczających 
zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji 
biegłego rewidenta, o których mowa  
w odrębnych przepisach lub 
standardach rewizji finansowej, są:
∑ badanie rachunkowości oraz 
działalności spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością (art. 223 k.s.h.),
∑ badanie przeprowadzane przy 
zakładaniu spółki akcyjnej  
i podwyższeniu kapitału zakładowego 
(art. 312 § 1 k.s.h.),
∑ badanie sprawozdania założycieli 
spółki komandytowo-akcyjnej (art. 312  
§ 1 w związku z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.),
∑ wycena akcji spółki w trybie art. 79  
ust. 4c ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz  
o spółkach publicznych,
∑ badanie planu przekształcenia spółki 
(art. 559 § 1 k.s.h.),
∑ badanie informacji finansowych partii 
politycznych o otrzymanych 
subwencjach oraz o poniesionych  
z subwencji wydatkach w trybie art. 34 
ust. 4 ustawy z 27 czerwca 1997 r.  
o partiach politycznych,
∑ badanie sprawozdań wyborczych  
w trybie art. 120 § 1 ustawy z 12 kwiet- 
nia 2001 r. – Ordynacja wyborcza  
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
∑ audyty projektów i programów 
unijnych w zakresie, w jakim są one 
zastrzeżone wyłącznie dla osób 
posiadających kwalifikacje biegłego 
rewidenta.

Konsekwencją zaliczenia danej 
usługi poświadczającej do czynności 
rewizji finansowej jest obowiązek 
wniesienia opłaty z tytułu nadzoru.

Także prognozy 

W Komunikacie nr 20/2013 z 9 kwiet-
nia 2013 r. Krajowa Rada Biegłych Re-
widentów poinformowała, że  czynno-
ści wykonywane na rzecz spółek noto-
wanych w celu wydania raportów 
dotyczących informacji pro forma, 

prognoz wyników oraz wyników sza-
cunkowych zalicza się do czynności 
rewizji finansowej – jako inne usługi 
poświadczające. W związku z tym, 
przychody uzyskiwane ze świadczenia 
tych usług będą objęte opłatą z tytułu 
nadzoru.

Przykład
Podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą zamówił ekspertyzę  
na temat prawidłowości prowadzonych 
ksiąg rachunkowych. W umowie  
o opracowanie ekspertyzy zastrzeżono, 
że będzie ona udostępniona tylko 
właścicielowi tego podmiotu. 
W toku badania okazało się,  
że zasady rachunkowości wypracowane 
przez właściciela obejmują tylko jedną  
z zasad określonych w art. 10 ustawy  
o rachunkowości - zasadę bieżącej  
i bilansowej wyceny aktywów i pasywów. 
Zgłoszona przez biegłego rewidenta 
potrzeba uzupełnienia zasad  
nie została uwzględniona przez 
właściciela. Jak zakwalifikować tę 
usługę?
Przy wykonywaniu tego rodzaju usługi 
nie ma trzech stron: biegły rewident, 
właściciel i użytkownik. Biegły nie 
musiał wykorzystywać swojej wiedzy  
w zakresie rewizji finansowej. 
Wykorzystał tu raczej wiedzę z zakresu 
rachunkowości. Będzie to inna usługa 
zawodowa biegłego rewidenta. 

—Beata Dzierżanowska

Po niezależną opinię – do rewidenta

DEFINICJE 
Dla biegłych wykonujących zawód 
istotna jest klasyfikacja 
wykonywanych usług w kontekście 
opłaty z tytułu nadzoru. Podmiot 
uprawniony do badania zobowiązany 
jest do jej wnoszenia w przypadku 
rewizji finansowej.

Pojęcie usług poświadczających,  
o których mowa w ustawie o bie-
głych rewidentach i w KSRF nr 3, nie 

jest tożsame z pojęciem usług ate-
stacyjnych, o których mówią regula-
cje IFAC. Różnica formalna polega 
na tym, że w przypadku usług ate-
stacyjnych nie ma wymogu, aby za-
gadnienie będące przedmiotem 
usługi było zastrzeżone przepisami 
prawa do wyłącznej kompetencji 
biegłego rewidenta. 

Wynika z tego, że każda usługa 
poświadczająca jest usługą atesta-
cyjną, natomiast odwrotnie już nie-
koniecznie – nie każda usługa ate-

stacyjna będzie usługą poświadcza-
jącą.

Dla biegłych rewidentów wykonu-
jących zawód klasyfikacja wykony-
wanych usług jest istotna w kontek-
ście opłaty z tytułu nadzoru. Podmiot 
uprawniony do badania zobowiąza-
ny jest do wnoszenia opłaty z tytułu 
nadzoru od wykonywanych usług 
rewizji finansowej.

Biegły rewident nie zawsze musi 
wykonywać zlecenie zgodnie z zało-
żeniami międzynarodowych standar-

dów rewizji finansowej. Natomiast  
w sytuacji gdy powołuje się na te re-
gulacje w sprawozdaniu z wykonania 
usługi atestacyjnej, usługa ta musi 
zostać wykonana z zachowaniem 
wszelkich procedur i etapów wyma-
ganych tymi standardami. Wystąpi tu 
między innymi konieczność zaplano-
wania zlecenia, ustalenia ryzyka, 
istotności itd. według zaleceń stan-
dardów międzynarodowych. 

Wątpliwości co do klasyfikacji 
może budzić audyt projektów finan-

sowanych ze środków UE. Każdora-
zowo należy przeanalizować doku-
mentację i założenia projektu aby 
sprawdzić, czy jest wymagany audyt 
przeprowadzany przez biegłego re-
widenta. 

Jeśli nie – usługa biegłego rewi-
denta będzie usługą o charakterze 
atestacyjnym, a nie poświadczają-
cym. Tym samym nie będzie to usługa 
rewizji finansowej. 

—Beata Dzierżanowska

Poświadczająca czy atestacyjna – na czym polega różnica

Przepisy prawa, które obligują do korzystania z usług biegłych rewidentów, to:
∑  ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (k.s.h.)
∑  ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
∑  ustawa z 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  
o spółkach publicznych

∑  ustawa z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych
∑  ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
∑  ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie. ∑

>kiedy trzeba korzystać z usług biegłego
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STANDARDY
Jeżeli usługa atestacyjna dotyczy 
wyników finansowych, to jej efektem 
mogą być informacje o ujęciu, 
wycenie, prezentacji bądź ujawnieniu 
w sprawozdaniu finansowym 
poszczególnych wartości.

Międzynarodowe założenia usług 
atestacyjnych wydawane przez Radę 
Międzynarodowych Standardów 
Rewizji Finansowej i Usług Atestacyj-
nych (IAASB) obejmują:
∑  międzynarodowe standardy rewi-

zji finansowej,
∑  międzynarodowe standardy usług 

poświadczających,
∑  międzynarodowe standardy usług 

atestacyjnych.
Międzynarodowe standardy doty-

czące innych usług niż badanie 
sprawozdań finansowych można 
pogrupować w następujący sposób:

1. Standardy dotyczące wszystkich 
usług atestacyjnych:
∑  MZKUA – Międzynarodowe założe-

nia koncepcyjne usług atestacyj-
nych.

∑  MSUA 3000 – Usługi atestacyjne 
inne niż badania lub przeglądy hi-
storycznych informacji finanso-
wych.
2. Standardy dotyczące przeglądu 

sprawozdań finansowych:
∑  MSUP 2400 – Usługi przeglądu hi-

storycznych sprawozdań finanso-
wych,

∑  MSUP 2410 – Przegląd śródrocz-
nych informacji finansowych 
przeprowadzony przez niezależne-
go biegłego rewidenta jednostki.
3. Standard dotyczący sprawdza-

nia prognozowanych informacji fi-
nansowych:
∑  MSUA 3400 – Sprawdzanie progno-

zowanych informacji finansowych.
4. Standard dotyczący sprawozda-

nia atestacyjnego na temat kontroli 
organizacji usługowej:
∑  MSZA 3402 – Sprawozdania atesta-

cyjne na temat kontroli organizacji 
usługowej.
5. Standardy dotyczące usług po-

krewnych:
∑  MSUPo 4400 – Uzgodnione proce-

dury dotyczące informacji finanso-
wych,

∑  MSUPo 4410 – Kompilacja informa-
cji finansowych.

Międzynarodowe założenia kon-
cepcyjne usług atestacyjnych 
(MZKUA) opisują elementy i cele 
usługi atestacyjnej oraz wskazują, do 
których usług stosuje się MSRF, 
MSUP oraz MSUA. 

Według MZKUA, usługa atestacyj-
na to usługa, w wyniku której jest 
formułowany wniosek mający zwięk-
szyć zaufanie zamierzonych użyt-
kowników innych niż strona odpo-
wiedzialna za wynik oceny lub po-
miaru zagadnienia będącego 
przedmiotem usługi. Zgodnie z zało-
żeniami dopuszcza się dwa rodzaje 
usług atestacyjnych:
∑  dające wystarczającą pewność,
∑  dające umiarkowaną pewność.

Także wydajność  
i skuteczność

Przedmiot usługi atestacyjnej może 
przyjmować różną postać i dotyczyć 
zarówno wyników finansowych, jak  
i pozafinansowych. W przypadku wy-
ników finansowych przedmiotem in-
formacji mogą być ich ujęcie, wycena, 
prezentacja bądź ujawnienie w spra-
wozdaniu finansowym. W przypadku 
pozafinansowych wyników mogą to 
być wskaźniki wydajności i skuteczno-
ści. Usługi atestacyjne mogą też doty-
czyć systemów i procesów – na przy-
kład działania kontroli wewnętrznej czy 
też jednego z jej elementów lub zacho-
wań i postaw – wtedy przedmiotem 
informacji na temat danego zagadnie-
nia może być oświadczenie o zgodności 
z przepisami. 

Uwaga! Konieczne jest, aby zagad-
nienie będące przedmiotem usługi 
było możliwe do zidentyfikowania  
i możliwe do poddania takim proce-
durom, aby uzyskać wystarczającą 
lub umiarkowaną pewność co do 
przedmiotu usługi.

Wystarczająca lub 
umiarkowana

Celem usługi dającej wystarczającą 
pewność jest ograniczenie ryzyka, 
jakie wiąże się z wnioskiem w spra-
wozdaniu biegłego rewidenta z wy-
konania usługi atestacyjnej, do 
możliwego do zaakceptowania ni-
skiego poziomu w danych okoliczno-

ściach towarzyszących danej usłudze. 
Jest to podstawą do sformułowania 
wniosku w sprawozdaniu w formie 
potwierdzenia prawidłowości. Cho-
dzi o następujący schemat: „Naszym 
zdaniem stwierdzenie strony odpo-

wiedzialnej o przedmiocie usługi 
zostało w świetle kryteriów wyrażone 
rzetelnie we wszystkich istotnych 
aspektach”.

Natomiast celem usługi dającej 
umiarkowaną pewność jest również 
ograniczenie ryzyka do poziomu moż-
liwego do zaakceptowania w okolicz-
nościach towarzyszących danej usłu-
dze (ale ryzyko to jest znacznie wyższe 
niż w przypadku usługi atestacyjnej 
dającej wystarczającą pewność), co 
jest podstawą do sformułowania  
w sprawozdaniu wniosku w formie 
zaprzeczenia (przez negację). Przykła-
dowa konstrukcja wniosku to: „(…) 
przeprowadzone prace nie wskazują 
na nic, co kazałoby nam sądzić, że 
stwierdzenie strony nie zostało wyra-
żone rzetelnie we wszystkich istot-
nych aspektach w świetle przyjętych 
kryteriów”.

Elementami usługi atestacyjnej 
według MZKUA będą:
∑  udział trzech stron, czyli: biegłego 

rewidenta, strony odpowiedzialnej 
za atestowane zagadnienie oraz 
zamierzonych (przewidywanych) 
uczestników zagadnienia,

∑  istnienie właściwych kryteriów 
oceny i pomiaru,

∑  zebranie wystarczających i odpo-
wiednich dowodów, pozwalających 
na przedstawienie sprawozdania 
zawierającego ocenę, oraz

∑  sporządzenie pisemnego sprawoz-
dania z wykonania usługi atestacyj-
nej zawierającego wnioski o zagad-
nieniu dające wystarczającą pew-
ność lub dające ograniczoną 
(umiarkowaną) pewność.

Ważny udział

Zamierzeni użytkownicy to osoba 
lub osoby, do informacji których 
biegły rewident sporządza sprawoz-
danie z wykonania usługi atestacyj-
nej. Strona odpowiedzialna może 
być jednym z zamierzonych użyt-
kowników, ale nie jedynym. Zamie-
rzeni użytkownicy powinni brać 
udział (o ile jest to możliwe) w usta-
laniu warunków zlecenia wraz  
z biegłym rewidentem i stroną odpo-
wiedzialną.

Plan i wykonanie

Biegły rewident planuje, a następ-
nie wykonuje usługę atestacyjną  
w taki sposób, aby uzyskać wystar-
czające i odpowiednie dowody 
(przy uwzględnieniu zawodowego 
sceptycyzmu), że informacje na te-
mat danego zagadnienia nie zawie-
rają istotnych nieprawidłowości. 
Planując i wykonując usługę biegły 
rewident analizuje istotność, ryzyko 
oraz ilość i jakość dostępnych do-
wodów. 

Nie ma jednolitego wzoru spra-
wozdania stosowanego przy 
wszystkich usługach atestacyjnych. 
Biegły rewident może sporządzić 
sprawozdanie wybierając formę 
krótką lub formę długą. Forma 
krótka zawiera zazwyczaj tylko 

podstawowe elementy sprawozda-
nia. Natomiast sprawozdanie w for-
mie długiej może – oprócz elemen-
tów podstawowych – zawierać np. 
szczegółowy opis warunków pod-
jęcia się wykonania usługi, stoso-
wanych kryteriów, czy ustalenia 
dotyczące konkretnych aspektów 
usługi.

Elementy sprawozdania z usługi 
atestacyjnej, zgodnie z MSUA 3000, 
obejmują:
∑  tytuł sprawozdania,
∑  adresata,
∑  wskazanie i opis informacji o da-

nym zagadnieniu oraz – ewentual-
nie – samego zagadnienia,

∑  określenie kryteriów, według któ-
rych dokonano oceny lub pomiaru 
danego zagadnienia, źródło kryte-
riów, zastosowanie metody pomia-
ru, znaczące wykładnie i wyjaśnie-
nia (dokonane w czasie stosowania 
kryteriów) co do tego, czy nastąpiły 
jakieś zmiany dotyczące zastoso-
wanych metod pomiaru,

∑  opis znaczących nieodłącznych 
ograniczeń, jeśli nastąpiły, wpływa-
jących na ocenę lub pomiar danego 
zagadnienia według kryteriów,

∑  wniosek biegłego rewidenta,
∑  datę sporządzenia sprawozdania,
∑  nazwę firmy lub nazwisko biegłego 

rewidenta i informację o miejscu 
sporządzenia

—Beata Dzierżanowska

Regulacje międzynarodowe są bardziej rozbudowane,  
niż krajowe

WARUNKI
w uzupełniających objaśnieniach  
do raportu z wykonanej usługi  
biegły zamieszcza informacje  
o ewentualnych poważnych 
zagrożeniach dla kontynuowania 
przez jednostkę działalności.

Usługami najczęściej wykonywanymi 
przez biegłych – poza badaniem 
sprawozdań finansowych – są przeglą-
dy sprawozdań finansowych. Jest to 
usługa atestacyjna dająca ograniczoną 
pewność. W jej wyniku biegły rewident 
wyraża na temat zagadnienia będące-
go przedmiotem usługi wniosek przez 
negację. Co to oznacza? Celem prze-
glądu według KSRF nr 3 jest wyrażenie 
przez biegłego rewidenta stanowiska 
na podstawie wykonanej pracy, że nie 
zidentyfikowano niczego, co nie po-
zwoliłoby stwierdzić, że sprawozdanie 
finansowe jest zgodne z wymagający-
mi zastosowania zasadami (polityką) 
rachunkowości oraz, że rzetelnie i ja-

sno przedstawia we wszystkich istot-
nych aspektach sytuację majątkową i 
finansową, jak też wynik finansowy 
jednostki przedkładającej to sprawoz-
danie. Z kolei w przypadku przeglądu 
skróconego sprawozdania finansowe-
go celem biegłego rewidenta jest wy-
rażenie stanowiska, że nie zidentyfiko-
wano niczego, co nie pozwoliłoby 
stwierdzić, że skrócone sprawozdanie 
finansowe zostało przygotowane we 
wszystkich istotnych aspektach, zgod-
nie z wymagającymi zastosowania 
zasadami (polityką) rachunkowości.

Inaczej się je przeprowadza

Przegląd, w odróżnieniu od bada-
nia sprawozdania finansowego, daje 
ograniczoną pewność. W związku  
z tym procedury wykonania przeglą-
du będą inne niż procedury badania 
sprawozdania finansowego. Przegląd 
przeprowadzany jest głównie po-
przez analizę danych finansowych, 

wgląd w księgi rachunkowe oraz 
wykorzystanie informacji uzyska-
nych od kierownictwa jednostki, 
a także osób odpowiedzialnych za 
finanse i księgowość jednostki. Pro-
cedury te niekoniecznie zapewniają 
uzyskanie wszystkich dowodów 
uzyskiwanych przy badaniu spra-
wozdania finansowego. Przegląd 
umożliwia bowiem tylko uzyskanie 
racjonalnego stopnia pewności, że 
sprawozdanie finansowe będące 
przedmiotem przeglądu nie zawiera 
istotnych nieprawidłowości.

Planując usługę przeglądu biegły 
rewident powinien wykazać zawodo-
wy sceptycyzm, biorąc pod uwagę, że 
mogą zaistnieć okoliczności powodu-
jące, iż sprawozdanie finansowe nie 
jest zgodne z wymagającymi zastoso-
wania zasadami (polityką) rachunko-
wości.

Przykład
Procedurami przeglądu będą między 
innymi: analiza sprawozdań za 

poprzednie okresy, analiza 
wewnętrznych raportów jednostki, 
analiza wskaźników, wgląd w zapisy 
ksiąg rachunkowych i stwierdzenie ich 
zgodności z danymi wykazanymi  
w sprawozdaniu, zapoznanie się  
z protokołami posiedzeń walnego 
zgromadzenia wspólników, rady 
nadzorczej, zarządu, zapytania  
i rozmowy.

Oświadczenie  
kierownictwa

Przed wydaniem raportu koniecz-
ne jest uzyskanie oświadczenia od 
kierownictwa jednostki o komplet-
nym ujęciu w księgach rachunko-
wych spółki operacji dotyczących 
okresu, za który sporządzane jest 
sprawozdanie finansowe, o komplet-
nym wykazaniu zobowiązań warun-
kowych i o wszystkich istotnych 
zdarzeniach, jakie nastąpiły pomię-
dzy datą sporządzenia sprawozdania 

finansowego a datą złożenia oświad-
czenia. Praktyką jest, że oświadcze-
nie zarządu jest uzyskiwane z datą 
raportu z przeglądu sprawozdania 
finansowego. Ponadto przed wyda-
niem raportu biegły rewident powi-
nien przeprowadzić procedury 
sprawdzające czy nie wystąpiły po 
dniu bilansowym istotne zdarzenia, 
mające istotny wpływ na sprawozda-
nie finansowe, które należałoby ująć 
w tym sprawozdaniu finansowym. 
Raport z przeglądu sprawozdania 
finansowego może zawierać zastrze-
żenia, jak również uzupełniające 
objaśnienia. W szczególności w uzu-
pełniających objaśnieniach zamiesz-
cza się informacje o ewentualnych 
poważnych zagrożeniach dla konty-
nuowania przez jednostkę działalno-
ści. Standardy międzynarodowe za-
wierają jeszcze bardziej szczegółowe 
zalecenia dotyczące przeprowadza-
nych przeglądów.

—Beata Dzierżanowska

Przegląd daje ograniczoną pewność

Biegły rewident wykonujący usługę powinien przestrzegać zasad etyki 
zawodowej. Powinien także przestrzegać warunków podejmowania się 
wykonania usługi i późniejszej zmiany jej charakteru.
Powinien ocenić adekwatność zagadnienia będącego przedmiotem usługi 
oraz kryteria przyjęte do oceny i pomiaru zagadnienia będącego przedmiotem 
usługi. Konieczne będzie zatem: 
∑ planowanie wykonywanej usługi, 
∑ ustalenie istotności i ocena ryzyka usługi atestacyjnej, 
∑  pozyskanie niezbędnej wiedzy w celu, na przykład, oceny rezultatów pracy 

rzeczoznawcy. 
W razie potrzeby biegły rewident powinien uzyskać odpowiednie oświadcze-
nie strony odpowiedzialnej. Ostatecznie sporządza pisemne sprawozdanie  
z usługi atestacyjnej wybierając rodzaj wniosku, jaki zostanie przedstawiony 
w sprawozdaniu z wykonania usługi. Biegły rewident powinien również 
przeprowadzić ocenę wpływu późniejszych zdarzeń, jakie nastąpiły przed 
sporządzeniem sprawozdania z wykonania usługi. ∑

> Przebieg wykonywania usługi atestacyjnej  
określa Msua 3000

 Usługa atestacyjna 
może dotyczyć 
zarówno wyników 
finansowych jak  
i pozafinansowych


