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Streszczenie: Artykuł opisuje organizację prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych  
i rewizyjnych koniecznych do zapewnienia oczekiwanej jakości informacji wykazywa-
nych w sprawozdaniach finansowych (informacji finansowych), ukazujących sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostek. Syntetyczne przedstawienie organi-
zacji wymienionych prac w rozbiciu na etapy z użyciem metody opisowo-analitycznej 
wskazują, że spójna, harmonijna i skoordynowana organizacja tych prac zmierza do in-
tegracji sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdań finansowych oraz przesą-
dza o jakości informacji wynikających ze sprawozdań finansowych jednostek. 
 
Słowa kluczowe: sprawozdania finansowe, organizacja rachunkowości, jakość informacji fi-
nansowych, organizacja prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych. 
 
 
Wprowadzenie 
 

W kształtowaniu wiarygodnego obrazu sytuacji finansowej jednostek go-
spodarczych pierwszoplanową rolę odgrywa prawidłowo zorganizowana ra-
chunkowość. Organizacja rachunkowości polega na zaprojektowaniu, wdrożeniu 
oraz ciągłej realizacji i obserwacji działań zmierzających do skoordynowania, 
logicznego powiązania, a zarazem zintegrowania wszystkich czynności i środ-
ków technicznych, służących udokumentowaniu i ewidencji stanu majątkowego 
oraz operacji wynikających z prowadzonej działalności. Zaspokojenie potrzeb 
odbiorców informacji tworzonych w rachunkowości wiąże się ze sporządzaniem 
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sprawozdań finansowych, prezentujących zagregowane dane o sytuacji mająt-
kowo-kapitałowej i wyniku finansowym jednostek.  

Celem opracowania jest przedstawienie organizacji prac rachunkowych, 
przesądzających o wymaganej jakości i spójności informacji prezentowanych  
w sprawozdaniach finansowych jednostek gospodarczych. Omówiono organiza-
cję trzech rodzajów prac: prac sprawozdawczych, prac kontrolno-analitycznych, 
prac rewizyjnych. Zasadnicze treści dotyczące organizacji tych prac poprzedzo-
no przeglądem zagadnień składających się na organizację rachunkowości w jed-
nostce gospodarczej. Ukazano też wymagane cechy jakościowe informacji uję-
tych w sprawozdaniach finansowych. 

Metodykę pisania artykułu oparto o studia literaturowe i interpretacje po-
wiązanych aktów prawnych, a także o metodę opisową i analizę. 
 
 
1. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie 
 

Na prawidłową organizację rachunkowości w jednostce gospodarczej rzutu-
ją: poprawność zorganizowania tworzenia i obiegu dokumentacji księgowej, or-
ganizacja oraz ścisłość powiązań między ewidencją syntetyczną a analityczną, 
racjonalność zastosowania w ewidencji i przetwarzaniu danych nowoczesnych  
i wydajnych środków technicznych [Messner, 2002, s. 54].  

Przez organizację rachunkowości rozumie się sposób jej utworzenia, urzą-
dzenia i praktycznego stosowania w jednostce. Jest to uporządkowane powiąza-
nie różnych czynności i urządzeń, pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie 
rachunkowości, dotyczące aranżowania jej procesu informacyjnego i instytucjo-
nalizowania komórek organizacyjnych pionu rachunkowości [Kiziukiewicz, 
2002, s. 11]. Pracownicy tych komórek sprawują pieczę nad działalnością jed-
nostki, z racji wglądu do całości dokumentacji i jej kontrolowania pod wzglę-
dem formalno-rachunkowym, sprawdzają przebieg operacji gospodarczych  
i przeciwdziałają niesprawności, niegospodarności, nieoszczędności, niedbałości 
[Uryga i Bienias, 2005, s. 99-109]. Prawidłowo zorganizowana rachunkowość 
determinuje jakość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym i po-
prawność stosowania prawa bilansowego. 

Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości wyznacza zakres ra-
chunkowości, ale nie określa zakresu organizacji rachunkowości, mającego zna-
czenie dla praktyki. Przyjmuje się, że zakres ten obejmuje dwie dziedziny: orga-
nizację procesu informacyjnego w rachunkowości oraz organizację działu 
rachunkowości. W ramach pierwszej wyszczególnia się organizację dokumenta-
cji i ewidencji księgowej, organizację inwentaryzacji i kontroli wewnętrznej oraz 
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organizację sprawozdawczości finansowej. W obrębie drugiej wyróżnia się: lo-
kalizację działu rachunkowości w strukturze organizacyjnej jednostki, we-
wnętrzną strukturę działu rachunkowości, podział pracy w dziale rachunkowo-
ści, wyposażenie techniczne działu oraz dobór i przygotowanie personelu 
[Kiziukiewicz, 2002, s. 11-12; Winiarska (red.), 2011, s. 14]. 

Organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej wymaga:  
1)  ustalenia zasad (polityki) rachunkowości, włącznie z zakładowym planem 

kont adekwatnym do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,  
2)  opracowania i wdrożenia instrukcji sporządzania, obiegu i przechowywania 

dokumentacji księgowej,  
3)  wybrania i stosowania programu finansowo-księgowego odpowiedniego do 

wielkości dokumentacji i danych ewidencji księgowej,  
4)  realizowania kontroli wewnętrznej w rachunkowości,  
5)  okresowego inwentaryzowania aktywów i pasywów,  
6)  sporządzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych,  
7)  podzielenia pracy pomiędzy komórki i pracowników pionu rachunkowości,  
8)  dobierania i szkolenia pracowników,  
9)  chronienia danych i ich zbiorów [Sawicki (red.), 2009, s. 92-93].  

Zakres organizacji rachunkowości w jednostce powinien uwzględniać inte-
grację prac sprawozdawczych, kontrolno-analitycznych i rewizyjnych dla za-
pewnienia właściwej jakości informacji, pochodzących ze sprawozdania finan-
sowego. 

Polityka rachunkowości tworzy podwaliny dla organizacji rachunkowości  
i sprawozdawczości finansowej, gdyż przyjęte w niej rozwiązania są adekwatne 
dla danej jednostki i zgodne z ustawą o rachunkowości. Kształtują one zasady 
wyceny, ustalania wyniku finansowego, ewidencji kosztów, sporządzania spra-
wozdań finansowych. Poprawna instrukcja obiegu dokumentów musi uwzględ-
niać strukturę jednostki, rodzaj działalności, kontrolę wewnętrzną oraz komórki 
organizacyjne uczestniczące w obiegu. Reguluje ona kwestie dotyczące sporzą-
dzania oraz przepływu dokumentacji w jednostce. Obieg wyraża ruch dokumen-
tów od ich wystawienia lub wpływu (własne, obce), aż do momentu ewidencji  
i archiwizacji. Obieg dokumentów winien być szybki, a drogi obiegu najkrótsze 
z możliwych [Sawicki (red.), 2009, s. 51]. 

Formy, techniki i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje ustawa 
o rachunkowości, uwzględniając postęp IT w zintegrowanych systemach kom-
puterowego prowadzenia ksiąg, z możliwością kontroli. Zasoby informacyjne 
rachunkowości traktowane są na równi z księgami. Związek rachunkowości  
z kontrolą wewnętrzną jest nierozłączny, wywodzi się z istoty rachunkowości  
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i jej funkcji kontrolnej. Kontrola oraz rachunkowość są ściśle sprzężone. Inwen-
taryzacja powoduje weryfikację sald aktywów i pasywów wykazywanych  
w księgach i sprawozdaniu finansowym. Prawdziwość sald gwarantuje realność 
majątku i zobowiązań ujętych w księgach oraz bilansie.  

Zorganizowanie i prowadzenie rachunkowości wymaga poszanowania za-
sad ogólnej teorii organizacji, a wśród nich zasady planowania i kontroli oraz 
zasady racjonalnego podziału pracy. Pierwsza dotyczy wdrożenia regulacji 
prawnych normujących organizację rachunkowości, druga – właściwej alokacji 
komórek rachunkowości w strukturze jednostki z uwzględnieniem podporząd-
kowania służbowego, a także strukturyzacji działu rachunkowości przy złożono-
ści lub prostocie działań oraz podziału zadań między komórkami i rytmicznego 
w czasie rozłożenia prac [Kiziukiewicz, 2002, s. 12-13].  
 
 
2. Cechy jakościowe użytecznych informacji finansowych 
 

Informacje płynące ze sprawozdań finansowych umożliwiają ustalenie rze-
czywistej sytuacji majątkowo-finansowej jednostek i ocenę realizacji ich zadań 
oraz zamierzeń, wspomagają też procesy decyzyjne, stwarzają podstawy plano-
wania, kontroli i analizy działalności, mają także duże znaczenie dla szerokiego 
kręgu ich użytkowników. Dlatego ważna jest poprawność opracowania spra-
wozdań finansowych i zapewnienie informacjom sprawozdawczym wymaga-
nych cech jakościowych. Obowiązek należytego sporządzania sprawozdań 
wskazuje na konieczność wyposażenia informacji finansowych w określone ce-
chy jakościowe, decydujące o ich użyteczności.  

Formułowana jest przy tym teza o wpływie cech jakościowych informacji 
zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym na użyteczność decyzyjną tych 
informacji dla ich użytkowników. Przyjmuje się też, że cechy jakościowe wy-
mienianych informacji są równocześnie cechami jakościowymi sprawozdania fi-
nansowego. Literatura i prawo bilansowe prezentują wiele różnorodnych cech 
jakościowych sprawozdań finansowych. Cechy te są dodatkowo różnie klasyfi-
kowane pod względem ważności oraz modyfikowane z upływem czasu [Gabru-
sewicz i Gabrusewicz, 2015, s. 37-38]. 

W obowiązujących obecnie Założeniach koncepcyjnych sprawozdawczości fi-
nansowej z 2011 r. za fundamentalne cechy jakościowe użytecznych informacji fi-
nansowych uznano dwie: przydatność i wierną prezentację, jednak po cesze przy-
datności wyszczególniono osobno istotność jako aspekt przydatności. Ponadto 
wymieniono i opisano cztery dalsze cechy: porównywalność, sprawdzalność, termi-
nowość oraz zrozumiałość, przyznając im walor wzbogacania cech jakościowych. 
Cechy jakościowe użytecznych informacji finansowych przedstawia rys. 1. 
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Rys. 1. Cechy jakościowe użytecznych informacji finansowych 
 

Źródło: Na podstawie: Założenia koncepcyjne… [2011, par. CJ1-CJ39]. 
 

Przydatność informacji wyraża się w możliwości wpłynięcia na zmianę de-
cyzji użytkowników (nawet wówczas, gdy niektórzy z nich nie mają zamiaru  
z niej skorzystać lub pozyskali ją z innych źródeł). Taka możliwość wynika  
z posiadania przez informację wartości przewidującej lub potwierdzającej, albo 
łącznie obu tych wartości. Wartość przewidującą ma informacja, gdy użytkowni-
cy mogą ją wykorzystać do przewidywania przyszłych wyników, a wartość po-
twierdzającą, gdy ugruntowuje w pewności ocen lub zmienia poprzednie oceny. 
Obie wartości wiążą się nawzajem – jeżeli informacja ma wartość przewidującą, 
to zarazem ma wartość potwierdzającą. Istotność informacji oznacza możliwość 
wpływu faktu jej pominięcia lub zdeformowania na decyzje użytkowników po-
dejmowane na podstawie informacji finansowych, odnoszących się do danej 
jednostki sprawozdawczej [Założenia koncepcyjne…, 2011, par. CJ5-CJ11]. 

Wierność prezentacji w formie słownej i liczbowej zjawisk ekonomicznych 
w sprawozdaniach finansowych decyduje o użyteczności informacji finanso-
wych. W pełni wierna prezentacja powinna być kompletna, neutralna i niezawie-
rająca błędu. Kompletna prezentacja zawiera wszystkie informacje potrzebne do 
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zrozumienia przez użytkownika ukazywanego zjawiska, włącznie z wszystkimi 
koniecznymi opisami i objaśnieniami. Prezentacja neutralna pozbawiona jest 
stronniczości wyboru oraz przedstawiania informacji finansowych. Prezentacja 
niezawierająca błędu wskazuje na brak błędów lub pominięć w opisie danego 
zjawiska oraz na bezbłędne dobranie i zastosowanie procesu, użytego do opra-
cowania ukazywanych informacji. Niezawieranie błędu nie jest tożsame z bez-
względną dokładnością informacji we wszystkich aspektach [Założenia koncep-
cyjne…, 2011, par. CJ12-CJ16]. 

Informacje przydatne i wiernie prezentowane podlegają skutkom wzbogaca-
nia cech jakościowych, wpływającym na poprawę ich użyteczności. Porównywal-
ność to cecha jakościowa, pozwalająca użytkownikom rozpoznać i zrozumieć pa-
ralele oraz rozbieżności pomiędzy pozycjami sprawozdania finansowego. 
Porównanie dotyczy minimum dwóch pozycji. Sprawdzalność informacji daje 
możliwość zapewnienia użytkowników o wiernej prezentacji zjawiska ekono-
micznego i może się odbywać bezpośrednio przez obserwację lub pośrednio 
przez liczenie danych na wejściu oraz wyjściu. Terminowość zapewnia dostar-
czenie informacji decydentom z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Zro-
zumiałość informacji jest zapewniona, jeżeli są one klasyfikowane, opisywane,  
a także prezentowane jasno i zwięźle [Założenia koncepcyjne…, 2011, par. 
CJ19-CJ32]. Zapewnienie informacjom finansowym wymaganych cech jako-
ściowych jest możliwe m.in. dzięki prawidłowej organizacji powiązanych ze so-
bą prac sprawozdawczości finansowej, prac kontrolno-analitycznych i prac re-
wizyjnych.  
 
 
3.  Organizacja prac sprawozdawczych, prac kontrolno-analitycznych 

i prac rewizyjnych 
 

Wiarygodne określenie stanu majątkowo-finansowego i wyniku finansowe-
go jednostki zależy od sporządzania, poddawania badaniu oraz ogłaszania spra-
wozdań finansowych. Sprawozdania ujawniają rezultaty finansowe działalności 
jednostki, mające swoje źródło w zmianach wartości majątku i kapitałów oraz 
wyniku finansowym osiągniętym za rok obrotowy.  

Prace związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego są długotrwa-
łe, czasochłonne i wymagają właściwego zorganizowania1. W organizacji tych 
prac wyróżnia się:  

                                                 
1  W praktyce czas zamknięć rocznych i działań sprawozdawczych określa się pracami bilansowymi. 
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1)  czynności przygotowawcze (przedbilansowe),  
2)  właściwe czynności sprawozdawcze (bilansowe),  
3)  czynności zamykające rok obrotowy (pobilansowe) [Kiziukiewicz, 2002,  

s. 171-179].  
Prace przygotowawcze prowadzi się faktycznie w jednostkach w ciągu ca-

łego roku, mając na względzie terminowe i prawidłowe sporządzenie sprawoz-
dania finansowego. Stopień złożoności oraz wielkości prac sprawozdawczych 
determinuje poprawność sporządzania w danej jednostce dokumentacji i ewi-
dencji księgowej. Wytrwałe stosowanie przez cały rok przemyślanych, a także 
przyjętych na początku roku sposobów działania w rachunkowości może spo-
wodować ograniczenie i uproszczenie wymaganych prac sprawozdawczości oraz 
zamknięcia rocznego. Organizację prac sprawozdawczości finansowej, z poda-
niem etapów, rodzaju, kolejności i opisu, ukazuje tab. 1. 

Przedstawiony w tab. 1 zakres prac sprawozdawczych obejmuje typowe 
czynności poprzedzające bezpośrednio sporządzenie rocznego sprawozdania fi-
nansowego i następujące po nim. Należy jednak mieć na uwadze wspomniane 
uprzednio ciągłe prace związane z organizacją rachunkowości w jednostce, jak 
realizowanie obiegu dokumentów czy prowadzenie ewidencji księgowej, które 
w sposób pośredni rzutują na prawidłowość prac sprawozdawczych. Ponadto 
wiele prac w rachunkowości jest wykonywanych równolegle w czasie, przez co 
zazębiają się one z innymi i przenikają nawzajem, jak np. prace kontrolno-
analityczne, których organizację, z wyszczególnieniem etapów ich sporządzania, 
rodzaju, kolejności i opisu, prezentuje tab. 2. 

 
Tabela 1. Organizacja prac sprawozdawczości finansowej 
 

Etap I Czynności przygotowawcze do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Rodzaj i kolejność prac Opis prac 

1) Inwentaryzacja 
 
2) Przegląd kompletności 

zapisów i analiza sald 

 
3) Wycena bilansowa 

 
4) Ustalenie wyniku  

finansowego 

– urealnienie ilościowo-wartościowe aktywów i pasywów na dany dzień roku  
obrotowego i doprowadzenie stanów księgowych do stanów rzeczywistych 

– sprawdzenie zaksięgowania wszystkich operacji roku obrotowego i wystawienia 
dowodów zastępczych przy braku dowodów obcych, uzgodnienie obrotów 
 i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych z kontami księgi 
głównej 

– korygowanie niektórych kwot wynikających z ewidencji księgowej stosownie 
do art. 28 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o rachunkowości oraz przeszacowanie walut 
obcych 

– księgowania do ustalenia wyniku dotyczą zamknięcia kont kosztów zespołu 4  
i 5 oraz przychodów i kosztów ich osiągnięcia (zespołu 7); sposób księgowań 
określa przyjęty wariant rachunku zysków i strat (porównawczy lub kalkulacyjny); 
ostatnią czynnością jest sporządzenie zestawienia obrotów i sald na dzień  
bilansowy 
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cd. tabeli 1 
 

Etap II Właściwe czynności sprawozdawcze, czyli sporządzenie sprawozdania finansowego 
Części sprawozdania Charakterystyka części sprawozdania 

1) Bilans 
 
2) Rachunek zysków/strat 
 
3) Zestawienie zmian  

w kapitale własnym 
 

4) Rachunek przepływów 
pieniężnych 

 
5) Informacja dodatkowa 

– wykazanie wartości aktywów i pasywów na dany dzień, w określonej formie, 
za bieżący i poprzedni rok obrotowy 

– wykazanie oddzielnie przychodów i kosztów oraz obowiązkowych obciążeń 
wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy 

– przedstawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym zaszłych w roku  
obrotowym oraz propozycji podziału zysku lub pokrycia straty 

– wyszczególnienie wszystkich wpływów i rozchodów środków pieniężnych (bez 
operacji wiążących się z ich zakupem i sprzedażą) osobno dla każdego rodzaju 
działalności: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej 

– sporządzenie informacji dodatkowej w dwóch częściach: wprowadzenia  
do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień 

Sprawozdanie  
z działalności jednostki 

– przedstawienie przez zarząd ważnych informacji o sytuacji majątkowo- 
-finansowej (obecnej i przyszłej), w tym znaczących zdarzeń w roku i po jego 
zakończeniu do dnia zatwierdzenia sprawozdania, np. podjętych inwestycji, 
perspektyw rozwoju 
Etap III Czynności zamknięcia roku obrotowego 

Rodzaj i kolejność prac Opis prac 
1) Poddanie badaniu 

sprawozdania  
finansowego 
(podlegającego  
badaniu) 

2) Zatwierdzenie tego 
sprawozdania przez 
uprawniony organ 

3) Złożenie sprawozdania 
we właściwych  
organach wraz  
z wymaganymi  
załącznikami 

– zlecenie badania: dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego i zawarcie  
z nim umowy o badanie sprawozdania finansowego na koszt jednostki badanej, 

– umożliwienie biegłemu rewidentowi zbadania sprawozdania finansowego pod 
kątem wiernej prezentacji sytuacji majątkowo-finansowej i wyniku finansowego,  

– uzyskanie opinii i raportu z badania uzasadnionych dokumentacją rewizyjną 
– przedłożenie sprawozdania finansowego do zatwierdzenia organom uprawnio-

nym w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, a następnie dokonanie podziału 
zysku lub pokrycia straty w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania 

– złożenie przez kierownika jednostki we właściwym rejestrze sądowym  
zatwierdzonego sprawozdania rocznego wraz z opinią biegłego rewidenta  
i odpisem uchwały zatwierdzającej sprawozdanie, 

– dołączenie zatwierdzonego sprawozdania finansowego osoby prawnej oraz 
opinii i raportu biegłego rewidenta do zeznania o ostatecznej wysokości  
dochodu składanego w urzędzie skarbowym nie później niż w ciągu 10 dni  
od daty zatwierdzenia sprawozdania i nie później niż w ciągu 9 miesięcy  
od upływu roku podatkowego 

– dołączenie rocznego sprawozdania finansowego osoby fizycznej do zeznania 
podatkowego składanego w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia następnego roku 

 

Źródło: Na podstawie: Kiziukiewicz [2002, s. 154-183]; Uryga i Bienias [2005, s. 166-172]; Fedak [2015, s. 5-38]; 
Ustawa o rachunkowości. 

 
Wyszczególnione w tab. 2 czynności kontrolno-analityczne dotyczą obszaru 

rachunkowości w jednostce i wchodzą w zakres tzw. rachunkowej kontroli we-
wnętrznej. Dzięki temu wypełniana jest funkcja kontrolna rachunkowości z jej 
oddziaływaniem prewencyjnym, ingerencyjnym i interwencyjnym. Czynności 
analityczne towarzyszą bieżącym czynnościom kontroli, np. postępowanie wyja-
śniające w przypadku różnic inwentaryzacyjnych, ale patrząc szerzej, analiza 
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sprawozdania finansowego jest uznana za integralną część rachunkowości [Mi-
cherda i Stępień (red.) 2016, s. 50-56]. Dopełnieniem prac sprawozdawczych  
i kontrolno-analitycznych są prace rewizyjne związane z badaniem sprawozda-
nia finansowego przez biegłego rewidenta. Organizację prac rewizyjnych,  
z podaniem ich etapów, rodzaju, kolejności oraz opisu, prezentuje tab. 3. 
 
Tabela 2. Organizacja prac kontrolno-analitycznych w rachunkowości 
 

Etap I przygotowawczy (wstępny) – zaprojektowanie kontroli 
Rodzaj i kolejność prac Opis prac 

1) Przygotowanie  
wytycznych kontroli 

2) Sporządzenie planu  
i harmonogramu  
czynności kontrolnych 

– określenie przedmiotu i zakresu kontroli 
– wyznaczenie wzorca (normy) przyjętego za podstawę porównań 
– ustalenie częstotliwości kontroli 
– wskazanie wykonawców kontroli (kontrolerów, kontrolujących)  

i kontrolowanych 
– dobór i zgromadzenie materiału źródłowego 
– określenie metod i technik kontroli 
– ustalenie kolejności i terminów czynności kontrolnych 
– dokonanie podziału pracy pomiędzy wykonawców kontroli wraz z ustaleniem 

zakresu obowiązków i odpowiedzialności 
Etap II właściwy – realizacja kontroli 

Rodzaj i kolejność prac Opis prac 
1) Kontrola dokumentacji 

pod względem formalno-
-rachunkowym  
oraz merytorycznym 

2) Kontrola operacji  
gospodarczych wstępna, 
bieżąca i następna 

3) Porównanie wyników  
z wzorcem (np. ZPK)  
i ustalenie odchyleń 

– ocena dokumentów źródłowych pod względem formy, kompletności, rzetelności 
– kontrola poprawności działań arytmetycznych 
– sprawdzenie i zapewnienie porównywalności danych 
– ocena merytorycznej poprawności zjawisk 
– dobór metod i technik czynności kontrolnych 
– kontrola przetwarzania danych 
– weryfikacja poprawności zapisów księgowych drogą inwentaryzacji 
– ustalenie stanu faktycznego i porównanie go ze stanem księgowym  
– ujawnienie nieprawidłowości i różnic 
– sformułowanie wielkości i charakteru rozbieżności (korzystne, niekorzystne) 

Etap III opracowanie wyników kontroli, analiza odchyleń, sformułowanie wniosków 
Rodzaj i kolejność prac Opis prac 

1) Analiza przyczyn  
odchyleń od wzorca 
(normy) np. zasad  
(polityki) rachunkowości 

2) Formułowanie  
wniosków korygują-
cych odchylenia oraz 
wskazanie kierunków 
działań naprawczych  

– sformułowanie problemu do analizy 
– wybór metody badań analitycznych 
– zidentyfikowanie czynników kształtujących zjawisko 
– dobór i opracowanie danych do badań 
– badanie odchyleń 
– opracowanie wyników badań 
– określenie formy prezentacji wyników badań 
– sformułowanie wniosków, zaleceń pokontrolnych i rekomendacji oraz  

propozycji poprawy sytuacji (reakcja na odchylenia, optymalizacja rezultatów 
działań) 

 

Źródło: Na podstawie: Kiziukiewicz [2002, s. 184-207]; Płóciennik-Napierała [2004, s. 95-150], Winiarska 
(red.) [2011, s. 149-176]. 
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Tabela 3. Organizacja prac rewizyjnych 
 

Etap I Przygotowanie badania 
Rodzaj i kolejność prac Opis prac 

1) Rekonesans sytuacji 
jednostki w otoczeniu 

2) Udział biegłego rewi-
denta w spisie z natury 

3) Ocena przygotowania 
jednostki do badania 

– pozyskanie informacji o działalności jednostki w jej otoczeniu gospodarczym  
i społecznym 

– obserwacja spisu przez biegłego wraz z wyrywkową kontrolą i oceną  
poprawności czynności spisowych 

– wstępna ocena prac przygotowawczych do badania i przekazanie ewentualnych 
uwag kierownictwu jednostki 
Etap II Planowanie badania, badanie wstępne 

Rodzaj i kolejność prac Opis prac 
1) Wstępna analiza oraz 

oceną sytuacji  
finansowej jednostki  

2) Zaplanowanie badania 

– wstępne ustalenie sytuacji jednostki dzięki informacjom o prowadzonej  
działalności, stanie finansów, kontroli wewnętrznej i rachunkowości oraz  
powiązanych pozycjach sprawozdania finansowego w celu zoptymalizowania 
czasu i wiedzy biegłego rewidenta oraz kosztów badania 

– ocena kontroli wewnętrznej i rachunkowości, oparta o szacunki czynników  
i rodzajów ryzyka badania oraz poziomu istotności domen badania 

– adekwatnie do oszacowania ryzyka i zaufania do kontroli wewnętrznej  
ustalenie planu, metod/technik badania oraz programu i harmonogramu badania 

Etap III Badanie właściwe, czynności końcowe i wnioski z badania 
Rodzaj i kolejność prac Opis prac 

1) Przeprowadzenie  
badania wraz  
z tworzeniem  
dokumentacji roboczej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Sporządzenie opinii 

 i raportu wraz  
z wnioskami z badania 

– dokładne rozeznanie się w zasadach identyfikacji, grupowania, przeliczania, 
klasyfikowania, analizowania, księgowania zdarzeń i informowania o nich 

– zrozumienie głównych operacji w jednostce, ich powstawania, dokumentowania, 
ewidencji w księgach i więzi ze sprawozdaniem finansowym 

– zainteresowanie się kwalifikacjami księgowych, zakresami ich obowiązków, 
odpowiedzialności i zgodności z nimi realnie wykonywanych czynności 

– w razie pozytywnej oceny rachunkowości i kontroli wewnętrznej pominięcie 
wnikliwych kontroli pojedynczych operacji i dokumentów, ograniczenie się  
do badań wyrywkowych i skupienie na badaniach systemowych, procedurach 
zbierania, klasyfikowania i przetwarzania danych oraz wycenie bilansowej 

– wykorzystywanie ogólnie używanych zasad i metod badania w dostosowaniu 
do struktury, charakteru i zakresu prowadzonej działalności jednostki 

– wraz z postępującymi pracami badawczymi tworzenie dokumentacji roboczej, 
jako podstawy sporządzenia raportu i uzasadnienia wydanej opinii 

– przy formułowaniu opinii i sporządzaniu raportu kierowanie się wymogami  
art. 65 ustawy o rachunkowości; opinia może być bez zastrzeżeń, z zastrzeże-
niami lub negatywna, może też wystąpić odmowa wystawienia opinii; opinia  
negatywna lub odmowa jej wydania nie zwalnia od sporządzenia raportu, który 
winien się składać z części ogólnej i szczegółowej (analitycznej) 

– opinia i raport są finalnymi dokumentami badania sprawozdania finansowego  
i stanowią jawną część dokumentacji rewizyjnej uzasadniającej wyniki i ocenę 
badania; obowiązkowe gromadzenie dokumentów roboczych prac wykonanych 
podczas badania nakazuje art. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości 

 

Źródło: Na podstawie: Krzywda (red.) [2012, s. 203-259]; Uryga i Bienias [2005, s. 175-180]; Helin i Szymań-
ski [2005, s. 98-107], Andrzejewski [2012, s. 144-193]; Fedak [2015, s. 5-38]; Ustawa o rachunkowości. 
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Podsumowanie 
 

Od wielu lat pod adresem informacji wykazywanych w sprawozdaniach fi-
nansowych, czyli informacji finansowych, wysuwane są coraz to wyższe wyma-
gania dotyczące poprawy ich jakości, a przez to zwiększenia użyteczności,  
a także rozszerzenia zakresu ujawnień. Prace sprawozdawcze i kontrolno-
analityczne, prowadzące do zbiorczej prezentacji sytuacji majątkowo-finansowej 
i wyniku finansowego jednostki, wymuszają obowiązkową weryfikację ksiąg ra-
chunkowych oraz analizę danych, dlatego też są przejawem nie tylko informa-
cyjnej, ale też kontrolnej i analitycznej funkcji rachunkowości. Dopełnieniem 
prac sprawozdawczych oraz kontrolno-analitycznych są prace rewizyjne doty-
czące badania, a także ogłaszania sprawozdań finansowych przez zobowiązane 
do tego jednostki. Wszystkie te prace właściwie zorganizowane podnoszą  
w znaczącym stopniu jakość prezentowanych informacji finansowych, czyniąc 
je użytecznymi dla wielu grup interesariuszy, a szczególnie dla inwestorów po-
dejmujących decyzje o dostarczeniu kapitału do danej jednostki. Przedstawione 
zakresy wymienionych prac cechuje znaczna rozległość, co wymaga odpowied-
niej ich organizacji w celu zapewnienia pożądanej jakości informacjom, prezen-
towanym w sprawozdaniach finansowych. 
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ORGANIZATION OF WORK OF REPORTING, CONTROL  
AND ANALYTICAL AND AUDITING PREMISE QUALITY  

OF FINANCIAL INFORMATION 
 
Summary: The article describes the organization of the work of reporting, control and 
analytical and auditing necessary to ensure the desired quality of the information dis-
closed in the financial statements (financial information), showing the financial position 
and profit or loss. Synthetic presentation of the organizations listed work broken down 
into stages using descriptive-analytic method shows that a coherent, harmonious and co-
ordinated organization of work aims to integrate the method of preparation, analysis and 
audit of financial statements, and determines the quality of information derived from the 
financial statements. 
 
Keywords: financial statements, accounting organization, the quality of financial infor-
mation, the organization of work of reporting, control and analytical and auditing. 


