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Tabela 5.4 Badanie zasadnicze - zapasy
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 zapasy są prawidłowo wykazane w sprawozdaniu 

finansowym

Saldo BO z BZ roku poprzedniego

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

Struktury, wielkości i wartości 
poszczególnych grup zapasów 

(porównanie dopoprzednich lat)

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zapasy są prawidłowo wykazane i wycenione 

w sprawozdaniu finansowym

Zwiększenia oraz zmniejszenia zapasów
(dowody badania

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury stan zapasów na koniec roku został prawidłowo 

odzwierciedlony

Przyporządkowanie zakupu i sprzedaży 
zapasów do właściwego okresu 

(w tym zwroty na magazyn po dniu bilansowym)

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury stan zapasów, ich zakupy i sprzedaż 

przyporządkowano do właściwego okresu

Wycena zapasów

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury wycena zapasów na koniec roku została

 prawidłowo odzwierciedlona w SF

Metody kalkulacji kosztu wytworzenia 
produkcji w toku wyrobów gotowych

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

kalkulacja kosztów wytworzena 
(w tym pośrednich), produkcji w toku 

i wyrobów gotowych jest poprawna

Zapasy uszkodzone i przestarzałe 
(wycena, odpisy aktualizujące)

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zapasy uszkodzone, zalegające, przestarzałe zostały 

zidentyfikowane i utworzono odpisy aktualizujące

Nazwa badanej jednostki Rok badany

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

Zapasy znajdujące się poza jednostką
(potwierdzenia strony trzeciej)

stwierdzono (istotne) zniekształcenia 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury wszystkie należące do jednostki zapasy zostały 

uwzględnione w zapasach na koniec roku

Zapasy powierzone (wyłączenie)

stwierdzono (istotne) zniekształcenia 
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zapasy stanowiące własność klienta istnieją, są w 

całości uwzględnione w sprawozdaniu finansowym

Obciążenia ustanowione na zapasach

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zapasy są prawidłowo wykazane i wycenione 

w sprawozdaniu finansowym

Zaliczki na dostawy i usługi

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zaliczki na dostawy istnieją, są prawidłowo i kom-

pletnie zaprezentowane oraz poprawnie wycenione

Klasyfikacja majątku w zależności od ich 
przeznaczenia i sposobu użytkowania 

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zapasy są prawidłowo wykazane w SF

(nie jako środków trwałych czy inwestycje)

Obserwacja spisu z natury 
(różnice inwentaryzacyjne) 

metody alternatywne do inwentaryzacji 
(odrębny formularz)

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury stan zapasów na koniec roku został 

prawidłowo odzwierciedlony

Prawidłowość zaprezentowana zapasów 
w sprawozdaniu finansowym

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zapasy są prawidłowo wykazane 

w sprawozdaniu finansowym

Uzgodnienienie obszaru z innymi powią-
zanymi obszarami

stwierdzono (istotne) nieprawidłowości
(szczegłóły w załączniku) nie zrealizowano niniejszej procedury zapasy są prawidłowo wykazane 

w sprawozdaniu finansowym

Stwierdzono istotne zniekształcenia w 
zakresie pozycji zapasy

(szczegóły w załaczniku)
Nie zbadano niniejszej pozycji

W sprawozdaniu finansowym nie ma 
istotnych zniekształceń w zakresie 

pozycji zapasy

Wykonał Data

http://www.grzegorzbondos.com
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