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2. Obowiązek i cel badania sprawozdania finansowego
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1. SF sprawozdanie finansowe
2. SzD sprawozdanie z działalności
3. SBR sprawozdanie z badania

4. UOR ustawa o rachunkowości
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6. UOO ustawa o obligacjach
7. KRS Krajowy Rejestr Sądowy
8. MSR międzynarodowe standardy rachunkowości

Słowniczek skrótów
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Sprawozdanie finansowe

! Zasady sporządzania SF zostały
zawarte w rozdziale 5 UOR.
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1. Przedstawia sytuację finansową i majątkową Jednostki.
2. Komunikuje na zewnątrz Jednostki informacje o niej i jej wynikach.
3. Księgi rachunkowe, na podstawie których sporządzone jest SF są również księgami podatkowymi, więc służą również 

rozliczeniu podatku.
4. Na podstawie sprawozdań finansowych można porównywać różne jednostki, ale należy zwrócić uwagę na stosowane 

przez nie zasady rachunkowości.

Rola sprawozdania finansowego
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Wybrane zasady sporządzania sprawozdania finansowego  

SF sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art.12 ust. 2, oraz na inny dzień 
bilansowy, stosując odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania 
wyniku finansowego, określone w rozdziale 4.

SF sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym.

SF jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie 
udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych.

Art. 45
ust. 1 UOR

Art. 45
ust. 1f UOR

Art. 45 
ust. 1g UOR
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Wybrane zasady sporządzania sprawozdania finansowego – c.d. 

SF składa się z:

• informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;

•bilansu;

• rachunku zysków i strat.

SF jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian 
w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych – zestawienie zmian w kapitale własnym, 
oraz rachunek przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem ust. 3a.

Do rocznego SF dołącza się SzD jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych 
przepisów.

SF oraz SzD jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w 
zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w SF oraz w SzD.

Art. 45
ust. 2 UOR

Art. 45
ust. 3 UOR

Art. 45
ust. 4 UOR

Art. 45
ust. 5 UOR
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Wybrane zasady sporządzania sprawozdania finansowego – c.d. 

Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego SF nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i 
przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub 
umowy.

SF podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i 
kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu.

Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do SF.

Roczne SF jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 
miesięcy od dnia bilansowego.

Przed zatwierdzeniem roczne SF jednostek, o których mowa w art. 64, podlega badaniu zgodnie z wymogami 
przeprowadzania badań.

Art. 52
ust. 1 UOR

Art. 52
ust. 2 UOR

Art. 53
ust. 1 UOR

Art. 53
ust. 1a UOR
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Wybrane zasady sporządzania sprawozdania finansowego – c.d. 

Jednostki mogą skorzystać z uproszczeń jeżeli nie spełniają odpowiednich progów i sporządzić sprawozdanie dla 
Jednostek mikro lub małych pod warunkiem podjęcia takiej decyzji przez organ zatwierdzający.

Każda Jednostka musi posiadać politykę rachunkowości, którą określa Kierownik Jednostki.

Dla dużych jednostek sprawozdanie z działalności jest bardziej obszerne 

Wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale, 
dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uproszczenia

Zasady 
rachunkowości

Dodatkowe 
obowiązki

Układ SF
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Badanie sprawozdania 
finansowego

! Obowiązek i zasady badania SF zostały 
zawarte w rozdziale 7 UOR.
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Badaniu podlegają roczne SF i SSF kontynuujących działalność:
→ banków, instytucji kredytowych, kas oszczędnościowo - kredytowych, zakładów ubezpieczeń, i zakładów reasekuracji;

→ jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach 

inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

→ jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

→ krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;

→ spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

→ pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono SF, spełniły co najmniej dwa

z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej

co najmniej 2.500.000 euro,
c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy

stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.
→ spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także 

roczne SF jednostek sporządzone zgodnie z MSR.

→ funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne SF subfunduszy.

oraz
→ emitentów obligacji w czasie od dokonania emisji obligacji do czasu całkowitego wykupu obligacji.  → Art. 37 UOO

www.premiumaudyt.pl

Art. 64 UOR

Obowiązek badania sprawozdania finansowego      
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Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający SF 
jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie 
może dokonać takiego wyboru.

Kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie SF w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej 
udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o 
badanie SF jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne 
co najmniej dwuletnie okresy.

Koszty przeprowadzenia badania SF ponosi badana jednostka.

Za nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach zawartych przez badaną jednostkę, które 
ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby 
przeprowadzenia badania ustawowego SF tej jednostki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.

Art. 66
ust. 4 UOR

Art. 66
ust. 5 UOR

Art. 66
ust. 5 UOR

Art. 66
ust. 5 UOR

Art. 66
ust. 5a UOR
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Badanie sprawozdania finansowego

Kierownik badanej jednostki zapewnia biegłemu rewidentowi, przeprowadzającemu badanie SF, dostęp do ksiąg rachunkowych 
oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak również udziela 
wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń - niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z badania.

Biegły rewident jest uprawniony do uzyskania informacji związanych z przebiegiem badania od kontrahentów badanej 
jednostki, w tym także od banków i jej doradców prawnych - z upoważnienia kierownika badanej jednostki.

Jeżeli przedmiotem badania jest SF jednostki dominującej, to uprawnienia biegłego rewidenta, o których mowa w ust. 1 i 2, 
przysługują także wobec jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

Art. 67
ust. 1 UOR

Art. 67
ust. 2 UOR

Art. 67
ust. 3 UOR

Celem badania sprawozdania finansowego jest:
→ Zwiększenie poziomu zaufania zamierzonych użytkowników do danego SF.

→ Osiąga się to dzięki wyrażeniu opinii o tym, czy zostało ono we wszystkich istotnych aspektach sporządzone zgodnie z wymogami.

→ Biegły rewident powinien uzyskać racjonalną pewność, że dane sprawozdanie (jako całość) nie zawiera istotnego zniekształcenia

niezależnie od tego, czy zostało ono spowodowane oszustwem lub błędem.

→ Jeśli to nie jest możliwe - biegły rewident wydaje opinię z zastrzeżeniem, opinię negatywną albo odstępuje wydania opinii 

albo od badania.
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ZAWARCIE UMOWY Z 
FIRMĄ AUDYTORSKĄ

DZIEŃ BILANSOWY SPORZĄDZENIE SF i 
SzD

BADANIE SF PRZEZ 
BIEGŁEGO 

REWIDENTA

WYDANIE 
SPRAWOZDANIA Z 

BADANIA

PRZEKAZANIE 
SF, SzD i SBR 
ORGANOWI 

ZATWIERDZAJĄCEMU

ZŁOŻENIE SF, SzD I 
SPRAWOZDANIA Z 
BADANIA DO KRS 

www.premiumaudyt.pl

Zatwierdzenie i złożenie sprawozdania finansowego

Art. 69. ust. 1 UOR Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne SF, sprawozdanie z 
badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o 

zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku 
jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także SzD - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego SF.

3 m-ce 15 dni

6 m-cy
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1. Celem badania SF jest wydanie SBR zawierającego opinię czy zdaniem BR

sprawozdanie przedstawia rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego oraz jest zgodne z przyjętymi zasadami rachunkowości.

2. Daje dodatkowe zapewnienie interesariuszom czy dane zawarte w sprawozdaniu
finansowym są zgodne z rzeczywistością.

3. Grupy zainteresowane SF i SBR:

• właściciele,
• banki, firmy leasingowe, faktorzy,
• urząd skarbowy,
• kontrahenci,

• pracownicy,

• przyszli inwestorzy.
4. Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

5. Zapewnienie czy działalność Jednostki będzie kontynuowana przez rok od dnia
bilansowego.

Po co jest badanie?
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Biegły rewident

! Pracę biegłego rewidenta reguluje UOBR.
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Biegły rewident

Księgowy

Odmienne są wymogi i 
regulacje prawne 

dotyczące wejścia do 
zawodu.

Inne są wymogi dotyczące 
niezależności i zasad etyki 
zawodowej – księgowi nie 

są zawodem zaufania 
publicznego.

Księgowi rejestrują 
zdarzenia gospodarcze 

prowadząc księgi 
rachunkowe, rozliczają 

zobowiązania podatkowe, 
ustalają wynik finansowy i 

sporządzają SF.

Biegły rewident kontrolując 
i weryfikując pracę 

księgowych w trakcie 
badania musi posiadać 

odpowiednią wiedzę na ten 
temat.

Sama wiedza na temat 
rachunkowości nie 

wystarczy aby zostać 
biegłym rewidentem, -
trzeba umieć oceniać 
procesy gospodarcze 
wewnątrz i zewnątrz 

badanych podmiotów.

Biegli rewidenci mogą 
wykonywać usługi 

atestacyjne, pokrewne –
czego nie robią księgowi.
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Jak zostać biegłym rewidentem?

I. PRZYSTĄPIENIE DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
II. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

III. ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA

• Sesja I:
• Teoria i zasady rachunkowości
• Ekonomia i kontrola wewnętrzna

• Sesja II (przystąpienie jest możliwe po zaliczeniu 
egzaminów z Sesji I.):

• Prawo – prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń 
społecznych, prawo spółek, prawo upadłościowe, prawo 
restrukturyzacyjne, prawo regulujące działalność 
gospodarczą

• Prawo podatkowe – część I
• Finanse i zarządzanie finansami

• Sesja III (może być realizowana równolegle z Sesją II.):

• Prawo podatkowe – część II
• Rachunkowość finansowa

• Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

• Sesja IV (przystąpienie jest możliwe po zaliczeniu 
egzaminów z Sesji II. i III.):

• Sprawozdania finansowe i ich analiza

• Rewizja finansowa oraz etyka

zdanie egzaminów z wiedzy

• Kandydat na biegłego rewidenta 
wybiera w zależności od własnych 
uwarunkowań 1 z 3 możliwych opcji:
• zalicza roczną praktykę i odbywa 
dwuletnią aplikację;

• odbywa trzyletnią aplikację w firmie 
audytorskiej zarejestrowanej w 
państwie UE;

• uzyskuje zwolnienie z praktyki i 
aplikacji na podstawie 15-letniego 
doświadczenia w zakresie 
rachunkowości, prawa, finansów i 
rewizji finansowej.

odbycie praktyki i/lub aplikacji
• Egzamin dyplomowy składa się z 
dwóch części:
• część I – egzamin pisemny (trwa nie 
dłużej niż 180 min), który polega na 
analizie wybranych zagadnień 
sprawdzających umiejętności 
praktycznego zastosowania wiedzy 
teoretycznej do samodzielnego i 
należytego wykonywania zawodu 
biegłego rewidenta, w szczególności do 
badania rocznych SF ora rocznych 
SSF, 

• część II — egzamin ustny trwa do 30 
minut dla jednej zdającej osoby; polega 
na udzieleniu odpowiedzi na trzy 
pytania, z których jedno dotyczy 
omówienia rozwiązań 
zaprezentowanych w części pisemnej.

zdanie egzaminu dyplomowego

Rota ślubowania biegłego rewidenta:
Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać mój zawód w poczuciu
odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i
obowiązującymi standardami wykonywania zawodu. W swoim postępowaniu będę kierował się
zasadami etyki zawodowej i niezależnością. Poznane w trakcie wykonywania zawodu biegłego
rewidenta fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

(Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”).
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1. Badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

2. Usługi wynikające z Kodeksu spółek handlowych.
3. Wyceny.

4. Due diligence finansowe
5. Inne usługi np.:

• badanie utraconych korzyści związanych z brakiem dostaw kukurydzy do suszarni,

• ustalenie dziennego kosztu utrzymania dziecka,
• sprawdzenie w którym momencie konieczne było złożenie wniosku o upadłość,
• sprawdzenie wyliczenia wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Usługi świadczone przez BR
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ZALETY
• Szybki i ciągły rozwój.

• Możliwość poznania wielu ciekawych branż (produkcja lodów, okien, kosmetyków, dań gotowych, 
robaków, autobusów, mebli, pianki tapicerskiej, spółki nieruchomościowe i deweloperskie, handel 

stalą, częściami samochodowymi).
• Nie tylko siedzenie za biurkiem.
• Praca ciekawa i nie jest powtarzalna.

WADY
• Dużo pracy i presja czasu.
• Odpowiedzialność.
• Częste zmiany przepisów.

• Formalizacja.
• Nadzór publiczny.

Zalety i wady pracy BR
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Dziękuję za uwagę.

Maciej Jasiński
Biegły rewident


