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W 2014 roku na rynku wydawniczym ukazało się wiele godnych zainteresowania nowości 
książkowych dotyczących zagadnień z dziedziny finansów, bankowości, ekonomii.

A udyt sprawozdań finansow ych. Teoria i prak tyka , pod 
redakcją naukową Wiktora Gabrusewicza, PWE, 
Warszawa 2014.

Ciekawą lekturą dla osób chcących stać się biegłymi rewidenta
mi lub będącymi pracownikami służb finansowo-księgowych jest 
Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka pod redakcją 
naukową Wiktora Gabrusewicza. Autor publikacji dotyka nie
zwykle trudnego obszaru jakim jest audyt sprawozdań finanso
wych. Aby ułatwić analizę i poznanie tych aktualnych zagadnień, 

treść niniejszej publikacji została podzielona na dwie części: teoretyczną i praktyczną W części 
teoretycznej zaprezentowano istotę i rolę audytu sprawozdań finansowych, podstawy prawne audytu 
oraz jego aspekty metodyczne, ze szczególnym podkreśleniem roli analizy finansowej w audycie 
biegłego rewidenta. W części empirycznej omówiono natomiast najważniejsze praktyczne problemy 
audytu sprawozdań finansowych, takie jak: proces przygotowania i realizacji audytu, sposoby prowa
dzenia audytu w środowisku informatycznym i w grupach kapitałowych, opracowanie opinii i raportu 
z przeprowadzonego audytu oraz sporządzanie dokumentacji rewizyjne.

Koleśnik Jan, A dekw atność kapitałowa banków standar
dy regulacyjne, Difin, Warszawa 2014.
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Kolejna nowość książkowa dotyka obszarów związanych 
z bankowością Adekwatność kapitałowa banków standardy 
regulacyjne Jana Koleśnika jest publikacją, która porusza aktual
ną i niezwykle istotną problematykę zmian w zakresie pomiaru 
adekwatności kapitałowej banków, wynikających z wejścia 
w życie od 1 stycznia 2014 r. unijnego pakietu regulacji CRD IV, 
stanowiącego m. in. podstawę licencjonowania oraz nadzorowa
nia działalności bankowej na terenie Unii Europejskiej. Autor publikacji koncentruje się na czte
rech kluczowych obszarach pomiaru i oceny adekwatności kapitałowej w świetle uregulowań 
pakietu CRD IV :
-  rachunku funduszy własnych, -  współczynnikach i buforach kapitałowych,
-  wymogach kapitałowych, -  porównawczym wymogu kapitałowym.
Autor opisuje przyj ęte regulacje, prezentuje kolejność i harmonogram ich wdrażania, wskazuje na 
specyfikę, a także wyjaśnia ich znaczenie dla stabilności i bezpieczeństwa systemu finansowego 
oraz zarządzania ryzykiem w poszczególnych bankach.
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