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Beata Dzierżanowska

Lipiec to czas, kiedy sprawozdanie finansowe za poprzedni rok jest już zatwier-
dzone. Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest określony  
w art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości (dalej: uor). Zgodnie z tym przepisem, roczne 
sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdza-
jący nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w przypad-
ku jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zatwier-
dzenie sprawozdania finansowego za rok 2013 powinno nastąpić do 30 czerwca 
2014 r.

W tym momencie księgowi i dyrektorzy finansowi mają już jasną sytuację czy 
sprawozdanie finansowe za kolejny rok obrotowy – czyli 2014 – będzie podlegało 
obowiązkowi badania >patrz ramka.

Dla kogo auDyt jest obowiązkowy

Przypomnijmy, że obowiązkowi badania (na podstawie art. 64 ust. 1 uor) podlegają roczne 
skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania 
finansowe kontynuujących działalność: 
∑  banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;
∑ spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
∑  jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi 

oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
∑  jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych;
∑  spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
∑  pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono 

sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
– średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej  
50 osób,
– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie 
polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok 
obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo 
zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także 
roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR.
Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy 
inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe 
subfunduszy.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (oraz innych podmio-
tów niepodlegających obowiązkowi badania na podstawie pozostałych przesła-
nek) kluczowymi przesłankami decydującymi o obowiązku badania sprawozda-
nia finansowego będą kryteria wielkości spółki >patrz tabela. Zatem w lipcu, na 
podstawie sprawozdania finansowego za rok 2013 można stwierdzić czy spra-
wozdanie finansowe za rok 2014 trzeba będzie poddać badaniu przez biegłego 
rewidenta.

Czas pomyśleć o wyborze biegłego      do badania 
sprawozdania finansowego za rok        2014
TERMINY | Wczesne ułożenie zasad współpracy z audytorem jest szczególnie istotne w firmach, które z takich usług będą 
korzystać po raz pierwszy. Umożliwi to sprawne przygotowanie danych finansowych podlegających weryfikacji.

> kryteria obowiązku baDania sprawozDania finansowego Dla 
pozostałych jeDnostek

Parametry z art. 64 ust. 1 ustawy  
o rachunkowości

Stan na 31 grudnia 2013 r.

Średnioroczne zatrudnienie  
w przeliczeniu na pełne etaty

co najmniej 50 osób

Suma aktywów bilansu co najmniej 2 500 000 euro: 
2 500 000 x 4,1472 zł/euro* = 10 368 000 zł

Przychody netto ze sprzedaży towarów, 
produktów oraz operacji finansowych

co najmniej 5 000 000 euro:
5 000 000 euro x 4,1472 zł/euro* = 20 736 000 zł

* kurs średni NBP z  31 grudnia 2013 r. 

Nie do przecenienia

Jednostki podlegające obowiązkowi badania powinny zatem pochylić się 
nad wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
już latem. Umożliwia to dobre przygotowanie się do podjęcia decyzji doty-
czącej audytora oraz podpisania umowy i omówienia warunków badania. Jest 
to ważne szczególnie w przypadku podmiotów, których sprawozdania finan-
sowe będą badane po raz pierwszy. W takich jednostkach dział księgowości 
będzie po raz pierwszy na potrzeby audytu przygotowywał dodatkowe ze-
stawienia i kalkulacje. Dokładne informacje o tym, czego audytor będzie 
potrzebował, pomagają w sprawnym przygotowaniu danych finansowych 
podlegających weryfikacji.

Dodatkowe zestawienia

Należy pamiętać, że jednostki podlegające badaniu mają szersze obowiąz-
ki sprawozdawcze. Są one zobowiązane do sporządzenia, poza bilansem  
i rachunkiem zysków i strat, także zestawienia zmian w kapitale własnym oraz 
rachunku przepływów pieniężnych. Zarówno zestawienie zmian w kapitale 
własnym, jak i rachunek przepływów pieniężnych powinny zawierać dane za 
bieżący rok obrotowy oraz dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy.

Kto decyduje...

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego jest wybiera-
ny przez organ zatwierdzający to sprawozdanie, chyba że statut, umowa lub 
inne wiążące jednostkę dokumenty stanowią inaczej. Funkcję tę pełnią różne 
osoby lub organy jednostki w zależności od formy prawnej pod jaką dana 
firma funkcjonuje >patrz tabela. Zarząd jednostki nie może wybrać firmy 
audytorskiej, która przeprowadzi badanie.

UprawNieNia
Powstanie obowiązku badania rocznego 
raportu oznacza, że jednostka będzie  
musiała zmienić stosowaną dotychczas 
politykę rachunkowości, jeżeli  
przyjęła w niej dopuszczone ustawą  
łatwienia w zakresie wyceny czy leasingu. 

Jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki bę-
dzie podlegało badaniu po raz pierwszy, to 
należy pamiętać o tym, że wraz z powstaniem 
obowiązku badania jednostka traci prawo do 
stosowania uproszczeń.

Według Krajowego Standardu Rachunko-
wości nr 7 „Zmiana zasad (polityki) rachun-
kowości, wartości szacunkowych, poprawia-
nie błędów, zdarzenia następujące po dniu 
bilansowym – ujęcie i prezentacja” (KSR  
nr 7), powstanie obowiązku poddania bada-
niu sprawozdania finansowegowiąże się  
z utratą możliwości stosowania niektórych 
uproszczeń.

Uwaga! Utratę prawa do stosowania tych 
uproszczeń przyjmuje się za zmianę zasad 
(polityki) rachunkowości (punkt 3.6 KSR nr 7).

Jak i kiedy

Sposób przeprowadzenia zmian zasad ra-
chunkowości oraz ich termin reguluje art. 8  
ust. 2 uor. Według tego przepisu, w celu rzetel-
nego i jasnego przedstawienia sytuacji jednost-
ka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku 
obrotowego, bez względu na datę podjęcia 

decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwią-
zania na inne, przewidziane ustawą.

przykłaD
w związku z powstaniem obowiązku badania 
sprawozdania finansowego jednostka traci  
możliwość uproszczonej kwalifikacji umów 
leasingowych, czyli wyłącznie według  
zasad określonych w przepisach podatkowych. 
Oznacza to, że w księgach roku, za który 
sprawozdanie podlega badaniu, trzeba  
kwalifikować leasing finansowy według zasad 
przewidzianych dla tego rodzaju umów  
w ustawie o rachunkowości i ujawniać w księgach  
środki trwałe.

Jednostka traci także uprawnienie do rezy-
gnacji z ustalania aktywów i rezerw  
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 
które przewiduje art. 37 ust. 10 uor).

instrumenty finansowe  
i zdolności produkcyjne

Możliwość wyceny instrumentów finanso-
wych wyłącznie według zasad określonych  
w ustawie o rachunkowości to kolejny przywi-
lej, który staje się niemożliwy do stosowania, 
jeśli jednostka musi poddać swoje sprawozda-
nie badaniu. Wraz z powstaniem obowiązku 
poddania badaniu rocznego sprawozdania fi-
nansowego powstaje obowiązek uwzględniania 
przy wycenie instrumentów finansowych roz-
porządzenia ministra finansów z 12 grudnia 
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uzna-

Koniec prawa do uproszczeń

> kryteria sporząDzenia uproszczonego sprawozDania finansowego
Parametry z art. 50. ust. 2 ustawy  
o rachunkowości Dla roku 2013

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne 
etaty co najmniej 50 osób

Suma aktywów bilansu maksymalnie 2 000 000 euro: 
2 000 000 euro x 4,1472 zł/euro = 8 294 400 zł

Przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów 
oraz operacji finansowych

maksymalnie 4 000 000 euro: 
4 000 000 euro x 4,1472 zł/euro = 16 588 800 zł

wania, metod wyceny, zakresu ujawniania  
i sposobu prezentacji instrumentów finanso-
wych.

Ponadto następuje utrata możliwości rezy-
gnacji z ustalania normalnego poziomu wyko-
rzystania zdolności produkcyjnych (uproszcze-
nie to można stosować na podstawie art. 28  
ust. 4a uor).

w ograniczonym zakresie

Ustawa o rachunkowości przewiduje możli-
wość sporządzenia uproszczonego sprawozda-
nia finansowego. Jednak z tej możliwości mogą 
korzystać wyłącznie jednostki, których spra-
wozdanie finansowe nie podlega badaniu.

Na podstawie art. 50 ust. 2 uor informacje 
zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą 
być wykazywane w sposób uproszczony.

I tak jednostka, która w roku obrotowym, za 
który sporządza sprawozdanie finansowe oraz 
w roku poprzedzającym ten rok obrotowy,  
nie osiągnęła dwóch z następujących trzech 
wielkości:
∑  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na 

pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,
∑  suma aktywów bilansu na koniec roku obro-

towego w walucie polskiej nie przekroczyła 
równowartości 2 000 000 euro,

∑  przychody netto ze sprzedaży produktów  
i towarów oraz operacji finansowych w walu-
cie polskiej nie przekroczyłyrównowartości 
4 000 000 euro

– może sporządzić sprawozdanie finansowe  
w formie uproszczonej, wykazując informacje  
w zakresie ustalonym w załącznikunr 1 literami 
i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową 
sporządza się w odpowiednio uproszczonej 
formie.

* kurs średni NBP z 31 grudnia 2013 r.



 / H314 lipca 2014 Audyt i podatki

Czas pomyśleć o wyborze biegłego      do badania 
sprawozdania finansowego za rok        2014

Redakcja: Agnieszka Łukasiewicz, tel. 22 463 03 39, e-mail: agnieszka.lukasiewicz@rp.pl; Julita Karaś-Gasparska, tel. 22 463 05 34, 

e-mail: julita.karas@rp.pl. Redakcja techniczna: Elżbieta Koźlik

>kieDy właściciel a kieDy walne zgromaDzenie

Kto zatwierdza sprawozdanie

Forma prawna jednostki Organ zatwierdzający

osoba fizyczna właściciel

spółka cywilna, jawna, partnerska, 
komandytowa

wspólnicy

spółka komandytowo – akcyjna walne zgromadzenie

spółka akcyjna zwyczajne walne zgromadzenie  
akcjonariuszy

spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością

zwyczajne walne zgromadzenie wspólników

przedsiębiorstwo państwowe rada pracownicza, a w przypadku jej braku – 
organ założycielski

spółdzielnia walne zgromadzenie

Uwaga! Jeśli podmiot uprawniony do badania sprawozdania finanso-
wego został wybrany przez organ, który nie jest do tego upoważniony, to 
badanie takie jest nieważne. 

... a kto podpisuje umowę

Z kolei kierownik jednostki powinien zawrzeć umowę o badanie 
sprawozdania finansowego z podmiotem uprawnionym do badania  
w terminie, który umożliwi audytorowi udział w inwentaryzacji znaczą-
cych składników majątku firmy.

kim jest kierownik jeDnostki

Przez kierownika jednostki rozumie się członka zarządu lub innego organu 
zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy, to członków tego organu,  
z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. 
∑  W spółkach jawnej i cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników 

prowadzących sprawy spółki. 
∑  W spółce partnerskiej są to wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo 

zarząd.
∑  W odniesieniu do spółki komandytowej i komandytowo–akcyjnej – funkcje 

kierownika jednostki pełnią komplementariusze prowadzący sprawy spółki. 
∑  W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za 

kierownika jednostki uważa się tę osobę (zasadę tę stosuje się również do 
osób wykonujących wolne zawody). 

∑  Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora a także syndyka lub 
zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

Znaczącymi składnikami majątku są zazwyczaj środki trwałe lub zapa-
sy. Inwentaryzację składników majątku przeprowadzaną na ostatni dzień 
roku obrotowego można rozpocząć nie wcześniej niż trzy miesiące przed 
końcem tego roku, a zakończyć nie później niż 15 dnia następnego roku. 

W związku z tym w jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się 
z rokiem kalendarzowym, współpraca z biegłym rewidentem może się 
rozpocząć już we wrześniu. ∑

W przypadku gdy informacje dotyczące poszczególnych pozycji 
sprawozdania finansowego nie wystąpiły w jednostce zarówno  
w roku obrotowym, jak i za rok poprzedzający rok obrotowy, to przy 
sporządzaniu sprawozdania finansowego pozycje te pomija się.

ryzykowne szablony 

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na informację dodatkową - noty 
objaśniające do sprawozdania finansowego. Zazwyczaj  
jednostki sporządzając sprawozdanie finansowe posługują się sza-
blonem/wzorem sprawozdania finansowego z roku poprzedniego. 
Jeśli zatem w poprzednich latach jednostka sporządzała uproszczo-
ne sprawozdanie finansowe, a sprawozdanie finansowe za bieżący 
rok obrotowy będzie podlegało obowiązkowi badania, to konieczne 
będzie rozszerzenie informacji dodatkowej o noty zgodnie z załącz-
nikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Oczywiście konieczne jest 
sporządzenie takich elementów sprawozdania jak zestawienie zmian 
w kapitale i rachunek przepływów pieniężnych.

Kary

Kto wbrew przepisom ustawy o rachunkowości nie poddaje spra-
wozdania finansowegobadaniu przez biegłego rewidenta, podlega 
grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 79 pkt 1 uor).  
W związku z tym, że wykonywanie obowiązków w zakresie rachunko-
wości, w tym również dotyczącychsporządzania i badania sprawozdań 
finansowych należy do kierownika jednostki, to on jest odpowiedzial-
ny za poddanie sprawozdania finansowego badaniu. W przypadku 
spółki z o.o. kierownikiem jednostki jest jej zarząd. Zatem to na 
członków zarządu spółki z o.o. mogą zostać nałożone sankcje karne za 
niezbadanie sprawozdania finansowego.

Autorka jest biegłym rewidentem

Marcin szyMankiewicz 

∑ Firma aBC zajmuje się sprze-
dażą hurtową. Jeden z dostaw-
ców (producent nabywanego 
przez nas towaru) przegrał spra-
wę w sądzie z firmą posiadającą 
patent na ten towar (również 
produkującą ten typ towaru). 
Orzekający w sprawie sąd prawo-
mocnym wyrokiem nakazał fir-
mie aBC zniszczyć nabyte od 
tego dostawcy towary, jako że 
były wyprodukowane z narusze-
niem praw patentowych innej 
firmy. wartość zniszczonego to-
waru w cenie zakupu obciążyła  
pozostałe koszty operacyjne fir-
my aBC. przy jego zakupie aBC 
odliczyła podatek naliczony. Czy 
musi ona skorygować odliczony 
podatek naliczony od towarów 
zniszczonych na podstawie 
wskazanego wyroku? – pyta 
czytelnik. 

W zakresie, w jakim towary 
i usługi są wykorzystywane do 
wykonywania czynności opo-
datkowanych, podatnikowi,  
o którym mowa w art. 15 usta-
wy o VAT, przysługuje prawo 
do obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku 
naliczonego (art. 86 ust. 1  
in principio ustawy o VAT).

Oznacza to, że prawo do 
obniżenia kwoty podatku na-
leżnego o kwotę podatku nali-
czonego przysługuje wówczas, 
gdy zostaną spełnione nastę-
pujące warunki: 
∑  odliczenia dokonuje podat-

nik podatku od towarów  
i usług, a 

∑  towary i usługi, z których 
nabyciem wiąże się podatek 
naliczony, są wykorzystywa-
ne do czynności opodatko-
wanych.

Ze struktury lub zmiany 
przeznaczenia

Kwestie korekty podatku 
naliczonego zostały uregulo-
wane w art. 91 ustawy o VAT. 

Przepisy art. 91 ust. 1 – 6 
ustawy o VAT dotyczą korekty 
rocznej odliczonego podatku 
naliczonego od towarów  
i usług, rozliczanego według 
struktury zakupów. W przed-
stawionym w pytaniu stanie 
faktycznym przewidziana  
w tych przepisach korekta nie 
znajdzie zatem zastosowania. 
Mogą natomiast pojawić się 
wątpliwości, czy podatnik nie 
powinien uwzględnić korekty 
w trybie art. 97 ust. 7 i nast. 
ustawy o VAT.  

Zgodnie z tym przepisem,  
art. 91 ust. 1-6 ustawy o VAT 
stosuje się odpowiednio  
w przypadku, gdy podatnik 
miał prawo do obniżenia 
kwot podatku należnego  
o całą kwotę podatku naliczo-
nego od wykorzystywanego 
przez siebie towaru lub usłu-
gi i odliczył podatek, albo nie 
miał takiego prawa, a następ-
nie zmieniło się prawo do 
obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę podatku 
naliczonego od tego towaru 
lub usługi. Sposób rozliczenia 
korekty precyzuje  art. 91 
ustawy o VAT w ust. 7a – 7d.

Korektę trzeba także rozli-
czyć, jeżeli towary i usługi na-
byte do wytworzenia środków 
trwałych, zostały zbyte lub 
zmieniono ich przeznaczenie 
przed oddaniem ich do użyt-
kowania (art. 91 ust. 8 ustawy 
o VAT).  

Nie ma oczywistych 
regulacji

Z przedstawionego przez 
czytelnika stanu faktycznego 
wynika, że sąd nakazał firmie 
ABC zniszczyć towary nabyte 
od jednego z dostawców, po-
nieważ były one wyproduko-
wane z naruszeniem praw 
patentowych innej firmy. Przy 
zakupie tego towaru firma 
ABC odliczyła podatek nali-
czony, a zniszczenie towaru 
sprawia, że nie zostanie on 
wykorzystany do działalności 
opodatkowanej VAT, co jest 
warunkiem niezbędnym do 
skorzystania z prawa do odli-
czenia. Dlatego czytelnik ma 
wątpliwości, czy nie powinien 
w jakiś sposób skorygować 
odliczonego podatku naliczo-
nego. Ustawa o VAT nie regu-
luje wprost takiej sytuacji – do 
takiego przypadku nie odnosi 

się wskazany art. 91 ust. 7 
ustawy o VAT. 

Trybunał rozpatrywał

Z orzecznictwa TSUE wynika, 
że dla zasady neutralności 
opodatkowania VAT istotne jest 
nie tyle rzeczywiste wykorzysta-
nie nabytych towarów dla celów 
wykonywania czynności opo-
datkowanych, ile zamiar takiego 
ich wykorzystania w momencie 
ich nabycia. Przykładowo  
w wyroku w sprawie C-37/95 
(państwo Belgijskie przeciwko 
Ghent Coal Terminal NV)  
z 15 stycznia 1998 r. TSUe pod-
kreślił, że w przypadku gdy na-
bycie towarów lub usług nastąpi-
ło z zamiarem ich wykorzystania 
do czynności opodatkowanych  
i podatnik odliczył podatek na-
liczony przy ich zakupie, a na-
stępnie z powodów od podatnika 
niezależnych nie wykorzystał tych 
towarów do prowadzenia działal-
ności opodatkowanej, prawo do 
odliczenia jest zachowane.

Za zasadny można zatem 
uznać wniosek, że w sytuacji, 
gdy z przyczyn od podatnika 
zależnych, np. w wyniku niedo-
borów zawinionych, nie docho-
dzi do wykorzystania nabytych 
towarów do działalności opo-
datkowanej, prawo podatnika 
do odliczenia zostaje utracone. 

Natomiast jeżeli podatnik nie 
przyczynił się do niewykorzy-
stania tych towarów do działal-
ności opodatkowanej VAT, jak to 
ma miejsce w przypadku firmy 
ABC, gdzie zniszczenie przed-
miotowych towarów zostało 
nakazane prawomocnym wyro-
kiem sądu, to istnieją podstawy, 
aby uznać, że na firmie nie ciąży 
obowiązek korekty odliczonego 
podatku naliczonego. ∑
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Zniszczenie towaru 
bez patentu nie 
wymaga korekty
ZASADY | Konieczność likwidacji zapasów z mocy wyroku sądu to 
zdarzenie, na które spółka nie ma wpływu. Firma nie przyczynia się  
do niewykorzystania tych rzeczy do działalności opodatkowanej  
i nie musi oddawać podatku odliczonego przy zakupie.

W przypadku zniszczenia towarów handlowych  
nakazanego wyrokiem sądowym, czyli z przyczyn 
niezależnych od podatnika,  zakupionych z zamiarem 
wykorzystania ich do działalności opodatkowanej VAT, 
podatnik nie traci  prawa do odliczenia podatku 
naliczonego przy ich nabyciu. Nie jest zatem 
zobowiązany do korekty podatku naliczonego 
odliczonego przy zakupie likwidowanych  
w ten sposób towarów (por. interpretacja   
Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 marca 2010 r., 
ILPP2/443-53/10-2/AD).  
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