
 
 
 

UCHWAŁA NR  1474/23/2012 
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW  

 
z dnia 18 grudnia  2012 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej  

 
 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy  z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649, z 2010 r. Nr 182, 
poz. 1228 oraz z 2012 r. Nr 141, poz. 855) uchwala się, co następuje:  
 
 

§ 1. W Krajowym standardzie rewizji finansowej nr 1 „Ogólne zasady badania 

sprawozdań finansowych”, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 1608/38/2010 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych 

standardów rewizji finansowej wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 70 lit. b otrzymuje brzmienie:  

 „b) informacja o nie złożeniu przez jednostkę, do dnia zakończenia badania, sprawozdania 

finansowego za rok poprzedzający do Krajowego Rejestru Sądowego (dla jednostek objętych 

Krajowym Rejestrem Sądowym) lub do ogłoszenia w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym 

„Monitor Sądowy i Gospodarczy”, a w odniesieniu do spółdzielni – w „Monitorze 

Spółdzielczym” z tym, że informacja dotycząca sprawozdań finansowych za rok 2011, jako 

rok poprzedzający rok 2012, powinna być informacją o nie złożeniu do ogłoszenia 

sprawozdania finansowego i do Krajowego Rejestru Sądowego”; 

2) w ust. 76 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający – czy i przez kogo było 

badane, rodzaju opinii, dacie zatwierdzenia, sposobie podziału zysku (pokrycia straty), dacie 

jego złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (dla jednostek objętych Krajowym Rejestrem 

Sądowym) lub do ogłoszenia w ogólnokrajowym dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy 

i Gospodarczy”, a w odniesieniu do spółdzielni – w „Monitorze Spółdzielczym” z tym, że 

informacja dotycząca sprawozdań finansowych za rok 2011, jako rok poprzedzający rok 

2012, powinna być informacją - czy i przez kogo sprawozdanie finansowe było badane, 

rodzaju opinii, dacie zatwierdzenia, sposobie podziału zysku (pokrycia straty), dacie jego 

złożenia z podaniem numeru „Monitora Polskiego B” lub „Monitora Spółdzielczego” oraz 



złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym; jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało 

zatwierdzone, należy to zaznaczyć wraz z podaniem tego przyczyn,”; 

3) w załączniku nr 5 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 pkt Va otrzymuje 

brzmienie:  

„Va. Nie zgłaszając innych, aniżeli przedstawione wyżej, zastrzeżeń do prawidłowości 

i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego stwierdzamy, że do dnia zakończenia 

badania jednostka nie dopełniła, wynikającego z art. 69 i 70 ustawy o rachunkowości, 

obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok ................ w Krajowym Rejestrze 

Sądowym /do ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” lub – w odniesieniu 

do spółdzielni – w „Monitorze Spółdzielczym.”. 

 

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do  badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 

kończący się 31 grudnia 2012 r. lub później. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 72 ustawy 

z  dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 

do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 

 
 

 
 


