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Tabela 5.3 Badanie zasadnicze - inwestycje i środki pieniężne
Program badania / 

(obserwacja, uzgodnienie, 
sprawdzenie, porównanie)

Badane stwierdzenie dotyczące:

sald kont prezentacji i ujawnienia

I PiO Ko WiP WoPiO Ko KiZ DiW

Rejestry do księgi głównej

stwierdzono (istotne) zniekształcenia 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury

inwestycje (w jednostkach zależnych, 
współzależnych i stowarzyszonych)

 są prawidłowo wykazane w SF

Saldo BO z BZ roku poprzedniego

stwierdzono (istotne) zniekształcenia 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury inwestycje zostały ujęte i wycenione prawidłowo

N
ieruchom

ości

Zwiększenia oraz zmniejszenia

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zwiększenie stanu nieruchomości jest zasadne, 

a ich zbycie zostało prawidłowo zarejestrowane

Zyski i straty

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zyski lub straty z tytułu sprzedaży nieruchomości 

zostały prawidłowo naliczone i ujęte w SF

Przychody i koszty

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury prawidłowo zaksięgowano wszystkie dochody, pra-

wa z tytułu inwestycji oraz koszty z nimi zwiazane

Klasyfikacja niweruchomości

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury prawidłowo zaklasyfikowano wszystkie 

nieruchomosci inwestycyjne

Wycena nieruchomości

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury

nieruchomości wyceniono zgodnie z polityką 
rachunkowości (utworzono stosowne odpisy 

aktualizujące)

Zabezpieczenia / 
Ważność tytułów prawnych

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury jednostka posiada akty własności nieruchomości

Nazwa badanej jednostki Rok badany

http://www.grzegorzbondos.com
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Program badania I PiO Ko WiP WoPiO Ko KiZ DiW

A
kcje, udziały / inne papiery w

artościow
e

Zwiększenia oraz zmniejszenia

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zwiększenie stanu jest zasadne, a ich zbycie 

zostało prawidłowo zarejestrowane

Zyski i straty

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zyski lub straty z tytułu sprzedaży zostały 

prawidłowo naliczone i ujęte w SF

Przychody i koszty

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury prawidłowo ujęto wszystkie dochody, prawa 

z tytułu inwestycji oraz koszty z nimi zwiazane

Wycena inwestycji

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury

przeprowadzono testy na trwałą utratę wartości i 
utworzono zasadne odpisy aktualizujące, 
wartość rynkowa zastosowana do wyceny 

inwestycji giełdowych jest zasadna, 

Ważność tytułów prawnych

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury jednostka posiada tytuły własności posiadanych 

papierów wartościowych

U
dzielone pożyczki

Zwiększenia oraz zmniejszenia

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zwiększenie stanu jest zasadne, a ich zbycie 

zostało prawidłowo zarejestrowane

Zyski i straty

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zyski lub straty z tytułu sprzedaży zostały 

prawidłowo naliczone i ujęte w SF

Przychody i koszty

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury w przychodach finansowych ujęto w sposób 

kompletny odsetki od udzielonych pożyczek

Wyceny na dzień bilansowy

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury dokonano poprawnej wyceny wg średniego kursu 

NBP na dzień bilansowy

Potwierdzenie sald
stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 

(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury wartość pożyczki zgodna z otrzymanym 
potwierdzeniem salda

http://www.grzegorzbondos.com
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Program badania I PiO Ko WiP WoPiO Ko KiZ DiW

Środki pieniężnei

Raporty kasowe

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury jednostka poprawnie dokumentowuje i księguje 

operacje przychod/rozchod gotówki

Inwentaryzacja kasy

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury

inwentaryzacja kasy została przeprowadzone 
poprawnie 

(nie przez osobę odpowiedzialną materialnie)

Salda rachunków bankowych

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury

potwierdzenia sald rachunków bankowych 
(wyciągów na dzień badania) zgodne 

z saldem na koniec roku

Różnica kursowa / wycena

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury

różnica kursowa poprawnie odniesiona 
na przychody/koszty finansowe, 

zaprezentowana per saldem

Środki pienięzne w drodze

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury brak środków pieniężnych w drodze / lub rozliczyły 

się po dniu bilansowym

Uzgodnienienie obszaru z innymi powią-
zanymi obszarami

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości (szczegłóły 
w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury obszar został poprawnie zaprezentowany w SF

Prawidłowość zaprezentowana inwestycji  
w sprawozdaniu finansowym.

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości (szczegłóły 
w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury obszar został poprawnie zaprezentowany w 

Sprawozdaniu Finansowym

Wykonał Data

Stwierdzono istotne zniekształcenia w 
zakresie pozycji inwestycje
(szczegóły w załaczniku)

Nie zbadano niniejszej pozycji
W sprawozdaniu finansowym nie ma 

istotnych zniekształceń w zakresie 
pozycji inwestycje

http://www.grzegorzbondos.com
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