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Tabela 5.1 Badanie zasadnicze - wartości niematerialne i prawne
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 nie stwierdzono istotnego zniekształcenia, 

WNiP są prawidłowo wykazane w SF

Saldo BO do BZ roku poprzedniego

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

Poprawność zakwalifikowania 
wydatkow do WNiP (próba)

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury wydatki zostały zakwalifikowane poprawnie

Odpisy amortyzacyjne 
(dowody badania)

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

Zwiększenia oraz zmniejszenia
(dowody badania)

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

a ich zbycie zostało prawidłowo zarejestrowane

Tytuły prawne 
(ważność aktów własności)

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury ujęte w sprawozdaniu finansowym WNiP istnieją i 

klient ma do nich ważny tytuł prawny

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

Prace badawczo-rozwojowe 
(kapitalizacja i prognozy efektow)

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury ujęte w aktywach prace badawczo-rozwojowe przy-

noszą jednostce korzyści ekonomiczne

Nazwa badanej jednostki Rok badany

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

Wartość firmy (ustalenie, amortyzacja)

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury wartość firmy została ustalona w sposób poprawny, 

nie stwierdzono trwałej utraty wartości

Know how (podstawa ujęcia)

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury wyliczenia stanowiące podstawę ujęcia know-how 

w księgach są poprawne

Zaliczki (zasadność, rozliczenie)

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

Uzgodnienienie obszaru z innymi powią-
zanymi obszarami

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

w Sprawozdaniu Finansowym

Prawidłowość zaprezentowana WNiP   
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 stan WNiP na koniec roku został 

prawidłowo odzwierciedlony

Wykonał Data

Stwierdzono istotne zniekształcenia w 
zakresie pozycji WNiP 

(szczegóły w załaczniku)
Nie zbadano niniejszej pozycji

W sprawozdaniu finansowym nie ma 
istotnych zniekształceń 

w zakresie pozycji WNiP

http://www.grzegorzbondos.com
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