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Uzgadnianie warunków zleceń badania
Wstępne warunki badania

Negatywny 
(uwagi w 

załaczniku)
Nie dotyczy Pozytywny

Czy ramowe założenia sprawozdawczości finansowej, które mają być zastosowane przy sporządzaniu spra-
wozdania finansowego są akceptowalne

Czy uzyskano od 
kierownika jed-
nostki zapewnienie, 
że potwierdza on 
i rozumie swoją 
odpowiedzialność:

za sporządzenie i przentacje sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami

za taką kontrolę wewnętrzną

zpewnienie dostępu do wszystkich informacji, które mają znaczenie dla sporządza-
nia sprawozdania finansowego  

za dodatkowe informacje, o które prosi biegły rewident na potrzeby badania

za nieograniczonego kontaktu z osobami wewnątrz jednostki

Czy kierownik jednostki lub osoby sprawujące nadzór w ramach warunków proponowanego zlecenia 
badania nakładają ograniczenie na zakres badania (przed akceptacją zlecenia badania)

Czy umowa o bada-
nie obejmuje:

cel i zakres badania sprawozdania finansowego

odpowiedzialności biegłego rewidenta

odpowiedzialności kierownika jednostki

wskazanie mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej

informację o oczekiwanej formie i treści wszelkich sprawozdań, które będą wydane 
przez biegłego rewidenta
oświadczenie, że mogą wystąpić okoliczności sprawiające, że sprawozdanie będzie 
się różnić od oczekiwanej formy i treści

Konflikt  pomię-
dzy standardami 
sprawozdawczości 
finansowej a dodat-
kowymi wymogami

czy dodatkowe wymogi mogą być spełnione przez dodatkowe ujawnienia w spra-
wozdaniu finansowym
czy opis mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej w 
sprawozdaniu finansowym może być odpowiednio zmieniony

czy konieczna byłaby modyfikacja opinii biegłego rewidenta zgodnie z MSB 705

Warunki przyjećia 
ramowych założeń 
sprawozdawczo-
ści finansowej w 
których wystepuje 
konflikt

czy kierownik jednostki zgadza się na dokonanie dodatkowych ujawnień w spra-
wozdaniu finansowym wymaganych aby sprawozdanie to nie wprowadzało w błąd
czy sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego będzie 
zawierało paragraf objaśniający, który zwróci uwagę użytkowników na dodatkowe 
ujawnienia zgodnie z MSB 706
czy opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym nie będzie zawierała 
sformułowań „rzetelnie przedstawia we wszystkich istotnych aspektach” lub „prze-
kazuje prawdziwy i rzetelny obraz”

Czy  format lub treść sprawozdania biegłego rewidenta, który ma być wykonany w formie lub warunkach 
znacząco odmiennych od wymogów MSB mogliby błędnie zrozumieć poziom pewności, jakiej dostarcza 
badanie sprawozdania finansowego (jesli tak zanacz wynik negatywny)
Czy dodatkowe wyjaśnienia w sprawozdaniu biegłego rewidenta mogą ograniczyć możliwe nieporozumie-
nia wynikające wynikajace z innego formatu sprawozdania biegłego rewidenta

Nazwa badanej jednostki Rok badany

Wniosek:
Rewident nie może przyjąć zlecenia 

badania
Rewident akceptuje zlecenia badania pod 

warunkami
Rewident akceptuje zlecenia badania
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