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Tabela 5.2 Badanie zasadnicze - rzeczowe aktywa trwałe
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 rzeczowe aktywa trwałe są prawidłowo wykazane w 

sprawozdaniu finansowym

Saldo BO z BZ roku poprzedniego

stwierdzono (istotne) zniekształcenia 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury rzeczowe aktywa trwałe zostały ujęte i wycenione 

prawidłowo

Zmiany oraz zgodność zapisów w 
polityce rachunkowości

brak polityki rachunkowości stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) polityka rachunkowości zgodna przepisami prawa

Środki trwałe w budowie (kapitalizacja)

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury pozycje zostały prawidłowo zaklasyfikowane jako 

nakłady kapitałowe na środki trwałe

Wytworzenie we własnym zakresie 
lub modernizacja

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury nakłady prawidłowo zaklasyfikowane jako nakłady 

na środki trwałe lub koszty bieżącego okresu

Poprawność zakwalifikowania 
wydatków  do ST

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury nakłady prawidłowo zaklasyfikowane jako nakłady 

na środki trwałe lub koszty bieżącego okresu

Zwiększenia oraz zmniejszenia

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zwiększenia, zbycie i złomowanie prawidłowo 

zarejestrowane, wycenione i ujęte  w księgach

Odpisy amortyzacyjne 
(prawność naliczania)

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zastosowano prawidłowe stawki amortyzacji

Tytuły prawne 
(ważność aktów własności)

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury ujęte w SF środki trwałe istnieją i klient 

ma do nich ważny tytuł prawny

Nazwa badanej jednostki Rok badany

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

Testy na utratę wartości

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury wycena jest zgodna z zasadami rachunkowości, 

które są w stosowane sposób ciągły

Zaliczki (potwierdzenie sald)

stwierdzono (istotne) zniekształcenia 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury jednostka zakupiła ST do dnia wydania opinii, 

zaliczki zostały rozliczone

Leasing (wprowadzenie do ksiąg)

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

leasing do ksiąg

Zabezpieczenia (ujawnienienia)

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury poprawnie ujawniono i zastosowano 

poprawne zasady wyceny.

Środki trwałe sfinansowane z dotacji

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury wycena rzeczowych aktywów trwałych jest 

zgodna z zasadami rachunkowości

Uzgodnienienie obszaru z innymi 
powiązanymi obszarami

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

Sprawozdaniu Finansowym

Prawidłowość zaprezentowana rzeczo-
wych aktywów trwałych w sprawozdaniu 

finansowym.
stwierdzono (istotne) nieprawidłowości

(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury obszar został poprawnie zaprezentowany w 
Sprawozdaniu Finansowym

Spis z natury

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

rzeczowe aktywa trwałe istnieją

Metody alternatywne do spisu z natury

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury potwierdzono, że przedstawione w sprawozdaniu 

finansowym rzeczowe aktywa trwałe istnieją

Stwierdzono istotne zniekształcenia w 
zakresie pozycji rzeczowe aktywa trwałe

(szczegóły w załaczniku)
Nie zbadano niniejszej pozycji

W sprawozdaniu finansowym nie ma 
istotnych zniekształceń w zakresie 

pozycji rzeczowe aktywa trwałe

Wykonał Data
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