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Tabela 2.0 Harmonogram badania
Zakres czynności / obszar badania wiarygodności Data Nazwisko i imie

Poznanie jednostki i jej otoczenia
plan

wykonanie

Przegląd analityczny 
(kontynuacji działalności)

plan

wykonanie

Istotność
plan

wykonanie

Analiza bilansu otwarcia
plan

wykonanie

(RK) Ryzyko kontroli
plan

wykonanie

(RN) Ryzyko nieodłączne
plan

wykonanie

(RIZ) Ryzyko istotnego / 
rozległego zniekształcenia

plan

wykonanie

Macierz ryzyk na poziomie 
stwierdzeń (RN/RK/RIZ)

plan

wykonanie

Reakcja na ryzyko
plan

wykonanie

Wartości niematerialne i prawne
plan

wykonanie

Rzeczowe aktywa trwałe
plan

wykonanie

Inwestycje
plan

wykonanie

Zapasy
plan

wykonanie

Należności
plan

wykonanie

Nazwa badanej jednostki Rok badany

http://www.grzegorzbondos.com
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Zakres czynności Data Nazwisko i imie

Rozliczenia międzyokresowe 
(aktywa)

plan

wykonanie

Środki pieniężne
plan

wykonanie

Kapitały (fundusze) własne
plan

wykonanie

Rezerwy na zobowiązania, zobowią-
zania warunkowe

plan

wykonanie

Zobowiązania i kredyty
plan

wykonanie

Fundusze specjalne 
i rozliczenia międzyokresowe bierne

plan

wykonanie

Przychody
plan

wykonanie

Koszty
plan

wykonanie

Podatek
plan

wykonanie

Rachunek przepływów pieniężnych
plan

wykonanie

Zestawienie zmian w kapitale
plan

wykonanie

Podmioty powiązane
plan

wykonanie

Przestrzeganie prawa i regulacji
plan

wykonanie

Późniejsze zdarzenia
plan

wykonanie

Sprawozdanie finansowe 
i sprawozdanie z działalności

plan

wykonanie

Wykonał Data

http://www.grzegorzbondos.com
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