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Wstęp

Sprawozdanie finansowe jest podstawowym źródłem informacji o sytuacji
majątkowej i kapitałowej oraz o wyniku finansowym przedsiębiorstwa. Informacja ze sprawozdania finansowego powinna być rzetelna i jasna, a przede
wszystkim wiarygodna. Ważnym instrumentem poprawy wiarygodności danych
w sprawozdaniu finansowym jest badanie sprawozdania finansowego (nie tylko
obligatoryjne, ale i dobrowolne). Zawartość informacyjna sprawozdania finansowego, uwiarygodniona przez rewizję finansową, dodatkowo poprawia wizerunek
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy powinni być więc zainteresowani poddawaniem
sprawozdań finansowych audytowi zewnętrznemu.
Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego jest częścią audytu finansowego (obok audytu wewnętrznego). Audyt zewnętrzny jest najczęściej utożsamiany
z obowiązkowym badaniem rocznych sprawozdań finansowych, zdefiniowanym
w ustawie o rachunkowości (w rozdziale 7 ustawy „Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych”,
art. 64-70). Takie uproszczone podejście jest nieuzasadnione, gdyż w rewizji
finansowej zawierają się także obowiązkowe przeglądy okresowe, przeprowadzane przez biegłych rewidentów, półrocznych sprawozdań finansowych spółek
giełdowych, określone przez przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Jeszcze inną formą audytu
zewnętrznego są usługi poświadczające wymagane przepisami prawa, zastrzeżone
do wyłącznej kompetencji biegłego rewidenta, zwiększające wiarygodność danych
o przedmiocie badania1.
Zakres audytu zewnętrznego sprawozdania finansowego rodzi wiele problemów i dylematów. Jego problematyka stanowi przedmiot zainteresowania nie tyl1

Kategorię i rodzaje usług poświadczających wyjaśnia Stanowisko Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie innych usług poświadczających, wchodzących
w zakres czynności rewizji finansowej.
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ko biegłych rewidentów, ale także przedsiębiorców i naukowców. Szerokie spektrum problemów towarzyszących badaniu sprawozdań finansowych oraz interakcje audytu zewnętrznego i wiarygodności przedsiębiorstw znalazły odzwierciedlenie w niniejszym opracowaniu.
Monografia zawiera 29 odrębnych artykułów, poświęconych różnym obszarom tematycznym audytu zewnętrznego. Zaprezentowane artykuły poruszają szeroki zakres problemów związanych z organizacją i obecnością audytu zewnętrznego w wielu gospodarkach, w tym także rozwijających się, możliwymi kierunkami wpływu audytu zewnętrznego sprawozdania finansowego na wiarygodność
i wizerunek przedsiębiorstwa oraz kształtowaniem i przestrzeganiem standardów
audytu. Monografia podzielona jest na trzy części dotyczące: organizacji audytu
zewnętrznego w Polsce i Europie Wschodniej, zagadnień audytu zewnętrznego
w Polsce oraz wpływu audytu zewnętrznego na wiarygodność przedsiębiorstwa.
Celem monografii jest określenie roli audytu zewnętrznego jako sposobu na
budowanie wiarygodności organizacji gospodarczych oraz poprawę wizerunku
jednostek gospodarczych w jego otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkową inspiracją do podjęcia tej tematyki są zamiary nowelizacji ustawy o rachunkowości, mające na celu
ograniczenie liczby podmiotów gospodarczych podlegających obowiązkowemu
badaniu sprawozdań finansowych2.
Doświadczenia ostatnich lat dostarczają licznych przykładów negatywnych
skutków gospodarczych i społecznych związanych z nieścisłością lub świadomym
zniekształcaniem informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych.
Jest to zjawisko ograniczające zaufanie do wiarygodności sprawozdania finansowego oraz do profesjonalizmu pracy księgowych. Ta sytuacja stanowi wyzwanie
do podjęcia wysiłku w zakresie prac legislacyjnych, prowadzących do poprawy
jakości informacji prezentowanej w sprawozdaniach finansowych, jak też budowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie potrzeby rzetelności sporządzanej sprawozdawczości. Zaprezentowane w niniejszej monografii
przez teoretyków i praktyków rachunkowości artykuły przekonują o złożoności
problematyki weryfikacji danych w sprawozdaniu finansowym w procedurze
badania sprawozdania finansowego i jej istotnego znaczenia dla wiarygodności
przedsiębiorstw.
Szerszym skutkiem stosowania audytu zewnętrznego jest poprawa bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i zwiększenie wiarygodności sprawozdania
finansowego. Należy propagować nie tylko konieczność utrzymania obecnego
2

Planowane jest znaczne ograniczenie obowiązku badania sprawozdań finansowych w Polsce
i w całej Unii Europejskiej, zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/6/UE z 14.03.2012 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych
niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikro i małych przedsiębiorstw. Wyłączają one te
podmioty z obowiązku badania sprawozdania finansowego.
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zakresu podmiotowego obowiązkowego badania sprawozdania finansowego, ale
także lobbować na rzecz wdrażania dobrej praktyki dobrowolnego badania sprawozdania jako usługi poświadczającej wiarygodność sprawozdania finansowego
w różnych, kluczowych, dla jednostek gospodarczych sytuacjach (fuzje, przejęcia,
przekształcenia przedsiębiorstw, starania o kredyt czy środki z funduszy europejskich). Planowane, związane z regulacjami Unii Europejskiej, ograniczenie
podmiotowego zakresu badania sprawozdań finansowych jest kontrowersyjne,
nieuzasadnione i wręcz szkodliwe dla obrotu gospodarczego. Należy przekonywać przedsiębiorców do podejmowania dobrowolnego poddawania sprawozdań
finansowych audytowi zewnętrznemu w celu potwierdzenia rzetelnego i jasnego
obrazu ich sytuacji finansowej oraz wyniku finansowego prezentowanego w sprawozdaniu finansowym.
Badanie sprawozdania finansowego dobrze służy wizerunkowi przedsiębiorstwa i poprawie jakości danych w sprawozdaniu finansowym. W związku z tym,
że sprawozdanie finansowe jest źródłem informacji głównie dla użytkowników
zewnętrznych (szeroko pojmowanego otoczenia przedsiębiorstwa) wysoka jakość
danych w tym sprawozdaniu jest sprawą kluczową. Niezależny audyt zewnętrzny
uwiarygodnia sprawozdanie i przedsiębiorstwo, które je sporządziło. Jest jednym
z istotnych warunków budowania wiarygodności jednostek gospodarczych.
Redaktorzy publikacji i autorzy poszczególnych jej artykułów mają nadzieję, że lektura tomu będzie przydatna dla lepszego zrozumienia istoty audytu
zewnętrznego i konieczności wzrostu jego roli w gospodarce, w tym do poprawy
wiarygodności (wizerunku) przedsiębiorstw.
Helena Żukowska
Wiesław Janik

Część I 
Organizacja audytu zewnętrznego
w Polsce i Europie Wschodniej

Monika Markisz1

Prawne podstawy audytu zewnętrznego w Polsce

Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prawnych podstaw przeprowadzania w Polsce audytu. W odniesieniu do audytu odpowiednie regulacje
wynikają z przepisów prawa europejskiego, ustaw i rozporządzeń wykonawczych,
wydanych zgodnie z polskim prawem obowiązującym powszechnie, oraz aktów
wewnętrznych samorządu biegłych rewidentów, w tym Krajowych Standardów
Rachunkowości.
1.	Definicja audytu w polskim prawie

W prawie polskim nie zdefiniowano jak dotąd pojęcia „audyt”. Uwzględniając
specyfikę czynności, mianem „audytu” należy określać usystematyzowane, zorganizowane i profesjonalne badanie (sprawdzenie) przez niezależnych specjalistów
zewnętrznych z dziedziny rachunkowości sprawozdań finansowych oraz ksiąg
rachunkowych, na których podstawie sprawozdania te zostały sporządzone, wraz
z wydaniem opinii z przeprowadzonego badania2. Wprawdzie w literaturze przedmiotu wskazuje się, że nie ma uzasadnienia, aby dzielić audyt na wewnętrzny
i zewnętrzny3, jednak praktyczne stosowanie przepisów o audycie wymaga dokonania takiego rozróżnienia. Audyt wewnętrzny występuje zasadniczo w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.). Mając jednak na uwadze obszerność tematyki, przedmiotem niniejszego artykułu nie są zagadnienia
1
2
3

Mgr Monika Markisz, radca prawny, doradca podatkowy; m.markisz@doradca.lublin.pl
W. Gabrusewicz, Audyt sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 15.
Tamże.
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związane z audytem wewnętrznym. Na potrzeby niniejszego opracowania określenie „audyt” odnosi się do audytu zewnętrznego.
2.	Podstawy prawne audytu w Polsce

Kluczowe akty prawne regulujące zagadnienia związane z przeprowadzeniem
audytu to:
1) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r.,
nr 152, poz. 1223 ze zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy;
2) Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej
ustawy;
3) Dyrektywa 2008/30/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę
2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji;
4) Dyrektywa 2006/43/WE (była 8 Dyrektywa) Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań
finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.Urz. L157
w dniu 9 czerwca 2006 r.);
5) Krajowe Standardy Rachunkowości przyjęte uchwałą Komitetu Standardu
Rachunkowości;
6) Uchwała nr 1 V Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 29 czerwca
2003 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i inne uchwały
podejmowane przez organy samorządu biegłych rewidentów.
Analiza przepisów prawa unijnego i przepisów wewnętrznych samorządu biegłych rewidentów nie jest przedmiotem niniejszego artykułu.
3.	Przepisy o rachunkowości

Umocowania prawne dla audytu zawierają przede wszystkim przepisy ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 152,
poz. 1223 ze zm.). Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 1 ustawy
o rachunkowości). Zakres podmiotowy jednostek obowiązanych do stosowania
przepisów ustawy wskazano w art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie
z tym przepisem przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
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1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji)
oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych,
z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób
fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za
poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;
3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego,
przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach
inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez
względu na wielkość przychodów;
4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:
a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
c) państwowych funduszy celowych;
5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem
spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację
zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku
obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.
Część rozwiązań, zwłaszcza dotyczących połączenia spółek, jest ściśle związana z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
(Dz.U nr 94, poz. 1037 ze zm.)4.
Ustawa o rachunkowości ma jednak charakter ogólny. Jest uniwersalna
ze względu na swoją formułę, gdyż podstawowe założenia i zadania omówione w ustawie obejmują wszystkie jednostki, natomiast niektóre zagadnienia
wymagające szczegółowych regulacji, a także zagadnienia dotyczące określonej grupy adresatów zostały unormowane aktami prawnymi niższego rzędu
– rozporządzeniami5.
Dotychczas opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów to m.in.:
1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółka4
5

P. Czajor, w: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, pod red. E. Wolińskiej, Wyd. Meritum, Warszawa 2007, s. 130.
Tamże, s. 131.
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mi handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137,
poz. 1539);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu
prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz.U. nr 248,
poz. 1847);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. nr 248,
poz. 1859);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie
szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U. nr 169, poz. 1327);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. nr 191, poz. 1279).

4.	Prawne podstawy badania sprawozdań finansowych,
czynności rewizji finansowej
i innych czynności biegłego rewidenta

Podstawą prawną badania sprawozdań finansowych w Polsce jest ustawa
z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
(Dz.U. nr 77, poz. 649 ze zm.). Ustawa określa zasady:
1) uzyskiwania tytułu i wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
2) organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów;
3) odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów;
4) działania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
w tym podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania
publicznego;
5) sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i podmiotami
uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych oraz samorządem zawodowym biegłych rewidentów;
6) utworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania
publicznego;
7) współpracy organu nadzoru publicznego z innymi organami nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej i państw trzecich.
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Nie mniej istotne znaczenie w procesie audytu odgrywają przepisy wykonawcze do ustawy o biegłych rewidentach. Do najważniejszych rozporządzeń wykonawczych należą:
1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz.U. nr 205, poz. 1583 ze zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz.U. nr 16,
poz. 83 ze zm.).
5.	Audyt środków unijnych

Audyt środków unijnych należy do kompetencji organów kontroli skarbowej.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej
(tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 41, poz. 214) zakresem kontroli skarbowej objęty
jest m.in. audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z innych źródeł zagranicznych,
w tym certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia, zwany dalej „audytem”.
6.	Audyt jednostek naukowych

W przypadku jednostek podlegających przepisom o zasadach finansowania nauki zastosowanie znajdzie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615). Zgodnie z tym przepisem
obowiązkowemu zewnętrznemu audytowi przeprowadzanemu nie rzadziej niż co
4 lata, podlegają:
1) jednostki naukowe, które otrzymują środki finansowe na działalność
statutową;
2) projekty, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 000 000 zł;
3) Centrum Nauki oraz Centrum Rozwoju.
Ministrowi właściwemu do spraw nauki ustawodawca przekazał kompetencję do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu i trybu przeprowadzania
zewnętrznego audytu, w tym:
1) sposobu dokumentowania wyników zewnętrznego audytu;
2) sposobu współpracy z jednostką naukową, w której jest przeprowadzany
zewnętrzny audyt;
3) obszarów działalności kontrolowanych podmiotów podlegających zewnętrznemu audytowi
– z uwzględnieniem powszechnie uznawanych standardów.
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W wykonaniu przekazanego upoważnienia Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego wydał w dniu 29 września 2011 r. rozporządzenie w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę
(Dz.U. nr 207, poz. 1237). Co istotne, audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z tym przeprowadzenie audytu zgodnie z prawem wymaga od audytora znajomości ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r.,
nr 153, poz. 1503 ze zm.). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 października 2011 r.
Audyt zewnętrzny w Polskiej Akademii Nauk jest przeprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz.U. nr 96, poz. 619). Audyt Polskiej Akademii Nauk jest przeprowadzany raz
na 4 lata i obejmuje działalność Kancelarii Akademii.
7.	Krajowe Standardy Rachunkowości

W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy
rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego jednostki inne niż wymienione
w art. 2 ust. 3 mogą stosować MSR. Wynika to z art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Uprawnienie jednostki do odwołania się – z powodu braku szczegółowych uregulowań w ustawie o rachunkowości – do krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości wynika z faktu, że zawarte w ustawie regulacje
nie uwzględniają wszystkich możliwych rozwiązań, przypadków szczególnych
i zmian zachodzących w gospodarce, które wymagają skodyfikowania w celu prawidłowego ich ujęcia w księgach rachunkowych i zaprezentowania w sprawozdaniach finansowych jednostek. Takie sformułowanie wskazuje na następującą
hierarchię przepisów o rachunkowości:
1) ustawa o rachunkowości i rozporządzenia wykonawcze do niej;
2) krajowe standardy rachunkowości wydane przez krajowy Komitet Standardów Rachunkowości, powołany przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych rozporządzeniem wykonawczym;
3) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
Użyte przez ustawodawcę określenie, że „jednostka może stosować”, nie
wskazuje wyraźnie, iż należy stosować krajowe czy międzynarodowe standardy. W praktyce oznacza to, że przy rozwiązywaniu zagadnień nieuregulowanych
przepisami ustawy o rachunkowości wykładnię powinny stanowić krajowe standardy rachunkowości, a do czasu ich wydania – Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości.
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Standardy rachunkowości stanowią zatem uzupełnienie przepisów prawa bilansowego. Zawierają one definicje pojęć, dodatkowe wyjaśnienia, przykłady liczbowe
ilustrujące określone zagadnienie. Umożliwia to odniesienie do innych standardów
i wskazanie sposobu postępowania w przypadkach nieuregulowanych ustawą.
Aktualnie obowiązują:
1) Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”,
przyjęty uchwałą nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja
2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”, ogłoszony Komunikatem nr 5
Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2011 r.;
2) Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”, przyjęty
uchwałą nr 7/10 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 kwietnia
2010 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy, ogłoszony Komunikatem Ministra Finansów
z dnia 22 czerwca 2010 r.;
3) Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”, przyjęty uchwałą nr 9/06 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia
18 września 2006 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości „Niezakończone usługi budowlane”, zmieniony uchwałą nr 9/09 Komitetu
Standardów Rachunkowości z dnia 26 października 2009 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 3;
4) Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”, przyjęty uchwałą nr 2/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 lutego
2012 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”, ogłoszony Komunikatem Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2012 r.;
5) Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”, przyjęty
uchwałą nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 grudnia
2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”, ogłoszony Komunikatem Ministra
Finansów nr 9 z dnia 23 grudnia 2011 r.;
6) Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”, przyjęty uchwałą nr 7/08
Komitetu Standardu Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. w sprawie
przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”;
7) Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po
dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”, przyjęty uchwałą nr 6/12 Komitetu
Standardów Rachunkowości z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia
Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następują-
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ce po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja”, ogłoszony Komunikatem nr 3
Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2012 r.
8.	Komitet Standardów Rachunkowości

Opracowanie Krajowych Standardów rachunkowości należy do kompetencji
Polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości, powołanego 1 stycznia 2002 r.
rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz.U. nr 140,
poz. 1580 ze zm.). Komitet działa przy ministrze właściwym do spraw finansów
publicznych. Zadaniem Komitetu jest opracowywanie krajowych standardów
rachunkowości dla wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, przy uwzględnieniu specyfiki działania polskiej
gospodarki, wymogów dostosowawczych związanych z członkostwem w Unii
Europejskiej oraz zaleceń MSR. Działania Komitetu ukierunkowane są na:
1) wydawanie krajowych standardów rachunkowości oraz przegląd i aktualizację
istniejących standardów;
2) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości;
3) analizę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, standardów rachunkowości opracowanych przez inne kraje, a także dyrektyw Unii Europejskiej,
z zakresu rachunkowości;
4) współpracę z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji
rachunkowości;
5) podejmowanie działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad
rachunkowości.
Komitet składa się z 18 członków. Ich kadencja trwa 2 lata. Podmiotami
uprawnionymi do zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kandydatów na jego członków są:
1) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa – 1 osoba spośród pracowników
Ministerstwa Skarbu Państwa;
2) przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – 1 osoba spośród pracowników Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (zgodnie z ustawą z 25 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, z dniem wejścia
w życie tej ustawy znosi się Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, a zadania do niej należące wykonuje Komisja Nadzoru Finansowego);
3) prezes NBP – 1 osoba spośród pracowników NBP;
4) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – 5 osób, w tym co najmniej 2 z tytułem
naukowym;
5) Krajowa Izba Biegłych Rewidentów – 5 osób, w tym co najmniej 3 biegłych
rewidentów wykonujących zawód i reprezentujących podmioty uprawnione
do badania sprawozdań finansowych;
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6) minister właściwy do spraw finansów publicznych – 5 kandydatów, w tym co
najmniej 3 spośród pracowników Ministerstwa Finansów.
W celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie swojego działania Komitet
może:
1) do rozpatrzenia poszczególnych spraw powoływać zespoły z grona członków
Komitetu;
2) zlecać wykonanie ekspertyz oraz przygotowanie niezbędnych opracowań;
3) przekazywać projekty standardów do szerokiej konsultacji, także przez publikację na łamach wydawnictw specjalistycznych z zakresu rachunkowości.
Aktywność Komitetu Standardów Rachunkowości nie ogranicza się jedynie
do przyjmowania Krajowych Standardów Rachunkowości. Praktyczne znaczenie
mają także inne działania Komitetu. Przykładem jest stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji
gazów cieplarnianych, stanowiące załącznik do uchwały nr 18/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 21 grudnia 2011 r.
9.	Krajowe standardy rewizji finansowej

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym, do kompetencji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
należy ustanawianie, w formie uchwał zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru
Audytowego, krajowych standardów rewizji finansowej. Krajowa Izba Biegłych
Rewidentów otrzymała decyzję KNA o zatwierdzeniu krajowych standardów
rewizji finansowej w dniu 6 kwietnia 2010 r. i – po dokonaniu niezbędnych czynności technicznych – zamieściła je na stronie internetowej samorządu w dniu
9 kwietnia 2010 r.
Mocą uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia
16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej wprowadza
się trzy krajowe standardy rewizji finansowej, stanowiące następujące załączniki
do uchwały:
– Krajowy standard rewizji finansowej nr 1 – „Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych” (załącznik nr 1 do ww. uchwały);
– Krajowy standard rewizji finansowej nr 2 – „Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych” (załącznik nr 2);
– Krajowy standard rewizji finansowej nr 3 – „Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych
oraz wykonywania innych usług poświadczających” (załącznik nr 3).
W załączniku 1, KSRF nr 1, określono cel badania sprawozdania finansowego, sposób i dowody badania, planowanie badania, szczególne problemy badania, nadużycia, błędy, naruszenia prawa, możliwości w zakresie wykorzystania
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podczas badania wyników pracy innych biegłych rewidentów, ustaleń audytu
wewnętrznego, kontroli zewnętrznej oraz rzeczoznawców, zasady sporządzania
opinii i raportu, postanowienia o dokumentacji rewizyjnej. Niezwykle istotne
z praktycznego punktu widzenia są zawarte w tym standardzie zasady kreowania
postanowień umów o badanie sprawozdania finansowego oraz kwestie dotyczące
specyfiki badania jednostek sektora finansowego.
Krajowe standardy rewizji finansowej uzupełniają zasady wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Co istotne, określone w standardzie nr 1 ogólne zasady badania sprawozdań
finansowych stosuje się bez względu na to, czy sprawozdanie finansowe jednostki
– w myśl art. 64 ustawy o rachunkowości – objęte jest obowiązkiem badania, czy
jednostka, mimo że obowiązku takiego nie ma, poddaje je badaniu z własnej inicjatywy lub badanie następuje na zlecenie stron trzecich. Ze standardu wynika, że
biegły rewident w sprawach nieuregulowanych w krajowych standardach rewizji
finansowej przy ustalaniu szczegółowej metodyki planowania i przeprowadzania
badania sprawozdania finansowego w razie wątpliwości kieruje się postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych.
Załącznikami do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 są:
Załącznik nr 1 – Związki zachodzące między składnikami ryzyka badania.
Załącznik nr 2 – Przykład opinii bez zastrzeżeń.
Załącznik nr 3 – Przykład opinii bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem.
Załącznik nr 4 – Przykład opinii z zastrzeżeniem ze względu na niepewność spowodowaną ograniczeniem zakresu badania wraz z uzupełniającym
objaśnieniem.
Załącznik nr 5 – Przykład opinii z zastrzeżeniem ze względu na odstępstwo
od zasad rachunkowości wraz z uzupełniającym objaśnieniem.
Załącznik nr 6 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1 – Przykład
opinii negatywnej.
Załącznik nr 7 – Przykład odmowy wyrażenia opinii.
Krajowy standard rewizji finansowej nr 2 – Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych ma zastosowanie do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, zwanego dalej „skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym”, sporządzonego według zasad określonych w:
1) ustawie o rachunkowości, a zwłaszcza jej rozdziale 6 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej” i wydanych na podstawie tej ustawy
rozporządzeniach wykonawczych lub
2) MSR.
Standard nr 2 uzupełnia standard rewizji finansowej nr 1 i określa cel, kryteria
i sposoby badania, jak również zawiera postanowienia o opinii i raporcie.
Załącznikiem do krajowego standardu rewizji finansowej nr 2 jest „Przykład
opinii bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem”.
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Krajowy standard rewizji finansowej nr 3 – Ogólne zasady przeprowadzania
przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz
wykonywania innych usług poświadczających. Załącznikiem nr 1 do krajowego
standardu rewizji finansowej nr 3 jest Przykład raportu bez zastrzeżeń. Załącznikiem nr 2 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 3 jest Przykład raportu
z zastrzeżeniami, a załącznikiem nr 3 jest Przykład raportu bez zastrzeżeń.
Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć o dwóch regulacjach wykonywania
zawodu biegłego rewidenta:
1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz.U. z 2010 r., nr 6,
poz. 36);
2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.01.2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz.U. nr 16,
poz. 83 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów jest jednym z rozporządzeń
wykonawczych do ustawy o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
Przepisy rozporządzenia zawierają postanowienia dotyczące warunków prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów,
egzaminu zawodowego, kwestii odwołań od wyników egzaminu, zasad odbywania praktyk zawodowych i aplikacji.
Z kolei rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz.U. nr 16, poz. 83
ze zm.) jest prawną podstawą przeprowadzania kontroli wykonywania zawodu
przez biegłego rewidenta. Zakres kontroli obejmuje przestrzeganie przepisów
i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłych rewidentów oraz działalność podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Załącznikiem do rozporządzenia jest wzór upoważnienia
do przeprowadzania kontroli.
10. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

Zapisy dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych bazują na
założeniu, że ustawowe badania sprawozdań finansowych powinny być prowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu, rozumianymi jako
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF). W Zielonej księdze
– Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu (2010)
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Komisja Europejska konsultowała włączenie MSRF do przepisów regulujących
badanie sprawozdania finansowego w krajach Unii Europejskiej.
Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym definiuje standardy rewizji finansowej jako MSRF, ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej, i zakłada stosowanie krajowych standardów na podstawie przepisu
przejściowego do chwili przyjęcia MSRF do prawa UE. Krajowy Standard Rewizji
Finansowej nr 1 „Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych” w punkcie 7
wskazuje, że w sprawach nieuregulowanych w krajowych standardach rewizji
finansowej lub przy ustalaniu szczegółowej metodyki planowania i przeprowadzania badania sprawozdania finansowego lub w razie wątpliwości biegły rewident
kieruje się postanowieniami MSRF. Jednak do czasu przyjęcia MSRF w formie oficjalnych dokumentów w Polsce obowiązują krajowe standardy rewizji finansowej.
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej przyjęte dotychczas to:
– MSKJ 1 (Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości) – Kontrola Jakości
Firm Przeprowadzających Badania i Przeglądy Sprawozdań Finansowych oraz
Wykonujących Inne Zlecenia Usług Atestacyjnych i Pokrewnych;
– MSRF 200 – Ogólne Cele Niezależnego Biegłego Rewidenta oraz Przeprowadzanie Badania Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji
Finansowej;
– MSRF 210 – Uzgadnianie Warunków Zlecenia Badania;
– MSRF 220 – Kontrola Jakości Badania Sprawozdań Finansowych;
– MSRF 230 – Dokumentacja Badania;
– MSRF 240 – Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta Podczas Badania Sprawozdań Finansowych Dotycząca Oszustw;
– MSRF 250 – Uwzględnienie Prawa i Regulacji Podczas Badania Sprawozdań
Finansowych;
– MSRF 260 – Komunikowanie się z Osobami Sprawującymi Nadzór;
– MSRF 265 – Komunikowanie się z Osobami Sprawującymi Nadzór i Kierownictwem w Sprawie Słabości Kontroli Wewnętrznej;
– MSRF 300 – Planowanie Badania Sprawozdań Finansowych;
– MSRF 315 – Rozpoznanie i Ocena Ryzyka Istotnego Zniekształcenia Dzięki
Poznaniu Jednostki i Jej Otoczenia;
– MSRF 320 – Istotność przy Planowaniu i Przeprowadzaniu Badania;
– MSRF 330 – Postępowanie Biegłego Rewidenta w Odpowiedzi na Ocenę
Ryzyka;
– MSRF 402 – Okoliczności Wymagające Uwzględnienia przy Badaniu Jednostki Korzystającej z Organizacji Usługowej;
– MSRF 450 – Ocena Zniekształceń Rozpoznanych podczas Badania;
– MSRF 500 – Dowody Badania;
– MSRF 501 – Dowody Badania – Rozważania Szczególne Dotyczące Wybranych Zagadnień;
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MSRF 505 – Potwierdzenia Zewnętrzne;
MSRF 510 – Zlecenie Badania po raz Pierwszy – Stany Początkowe;
MSRF 520 – Procedury Analityczne;
MSRF 530 – Badanie Wyrywkowe (Próbkowanie);
MSRF 540 – Badanie Wartości Szacunkowych, w tym Szacunków Wartości
Godziwej i Powiązanych Ujawnień;
– MSRF 550 – Podmioty Powiązane;
– MSRF 560 – Późniejsze Zdarzenia;
– MSRF 570 – Kontynuacja Działalności;
– MSRF 580 – Pisemne Oświadczenia;
– MSRF 600 – Badanie Sprawozdań Finansowych Grupy (w tym Praca Biegłych
Rewidentów Części Grupy) – Uwagi Szczególne;
– MSRF 610 – Korzystanie z Wyników Pracy Audytorów Wewnętrznych;
– MSRF 620 – Korzystanie z Wyników Pracy Eksperta Powołanego przez Biegłego Rewidenta;
– MSRF 700 – Formułowanie Opinii i Sprawozdanie na Temat Sprawozdań
Finansowych;
– MSRF 705 – Modyfikacje Opinii w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego
Rewidenta;
– MSRF 706 – Paragraf Objaśniający i Paragraf Dotyczący Innej Sprawy w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta;
– MSRF 710 – Informacje Porównawcze – Dane Korespondujące i Porównawcze Sprawozdania Finansowe;
– MSRF 720 – Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta Dotycząca Innych Informacji Zamieszczonych w Dokumentach Zawierających Zbadane Sprawozdania Finansowe;
– MSRF 800 – Badanie Sprawozdań Finansowych Sporządzonych Zgodnie
z Ramowymi Założeniami Specjalnego Przeznaczenia – Uwagi Szczególne;
– MSRF 805 – Badanie Pojedynczych Sprawozdań Finansowych oraz Określonych Elementów, Kont lub Pozycji Sprawozdania Finansowego – Uwagi
Szczególne;
– MSRF 810 – Zlecenie Sporządzenia Sprawozdania na Temat Skróconych Sprawozdań Finansowych.
Obszerna lista Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i obserwowane oddziaływanie ich na rozwiązania w zakresie powstających Krajowych
Standardów Rewizji Finansowej i procedury badania sprawozdania finansowego wskazuje na zbliżające się zmiany w zakresie polskiego audytu zewnętrznego
i procesy dostosowania do regulacji międzynarodowych.

26

Monika Markisz

Podsumowanie

Audyt zewnętrzny, będący przedmiotem niniejszego artykułu, jest przeprowadzany przede wszystkim na podstawie ustawy o rachunkowości i innych ustaw
szczególnych, przepisów wykonawczych do ustaw oraz Krajowych Standardów
Rachunkowości. Przepisami szczególnymi statuującymi zasady prowadzenia
audytu są przede wszystkim przepisy o biegłych rewidentach, w tym uchwały
organów samorządu biegłych rewidentów oraz Krajowe Standardy Rewizji Finansowej. W praktyce przy czynnościach audytu zewnętrznego widoczny jest również coraz większy wpływ regulacji międzynarodowych – Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości, Sprawozdawczości Finansowej i Rewizji Finansowej.
Źródła
1.	 Dyrektywa 2006/43/WE (była 8 Dyrektywa) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.Urz. L157 z dnia 9 czerwca 2006 r.).
2.	 Dyrektywa 2008/30/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE
w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych
Komisji.
3.	 Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”, przyjęty
uchwałą nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 „Rachunek
przepływów pieniężnych”, ogłoszony Komunikatem nr 5 Ministra Finansów z dnia
28 czerwca 2011 r.
4.	 Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”, przyjęty uchwałą
nr 7/10 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 2 „Podatek
dochodowy, ogłoszony Komunikatem Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r.
5.	 Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”, przyjęty
uchwałą nr 9/06 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości „Niezakończone usługi
budowlane”, zmieniony uchwałą nr 9/09 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia
26 października 2009 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu
rachunkowości nr 3.
6.	 Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”, przyjęty uchwałą nr 2/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”, ogłoszony Komunikatem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2012 r.
7.	 Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”, przyjęty uchwałą nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing,
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najem i dzierżawa”, ogłoszony Komunikatem Ministra Finansów nr 9 z dnia 23 grudnia 2011 r.
Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”, przyjęty uchwałą nr 7/08 Komitetu Standardu Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego
standardu rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”.
Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu
bilansowym – ujęcie i prezentacja”, przyjęty uchwałą nr 6/12 Komitetu Standardów
Rachunkowości z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie
i prezentacja”, ogłoszony komunikatem nr 3 Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2012 r.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości, Dz.U. nr 140,
poz. 1580 ze zm.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. nr 191, poz. 1279.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych, Dz.U. nr 149, poz. 1674.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz.U. nr 137, poz. 1539.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli
wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, Dz.U. nr 16, poz. 83 ze zm.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, Dz.U. nr 248, poz. 1847.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, Dz.U. nr 248, poz. 1859.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń
i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz.U. nr 169, poz. 1327.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych, Dz.U. nr 205, poz. 1583 ze zm.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2009 r. w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów, Dz.U. z 2010 r., nr 6, poz. 36.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.01.2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych, Dz.U. nr 16, poz. 83 ze zm.
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21.	 Rozporządzenie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę, Dz.U. nr 207,
poz. 1237.
22.	 Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia
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23.	 Uchwała nr 1 V Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 29 czerwca 2003 r.
w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
24.	 Uchwała nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego
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nr 152, poz. 1223 ze zm.
28.	 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Dz.U. nr 94,
poz. 1037 ze zm.
29.	 Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
Dz.U. nr 77, poz. 649 ze zm.
30.	 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157,
poz. 1240 ze zm.
31.	 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz.U. nr 96, poz. 619.
32.	 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. nr 96,
poz. 615.

Dorota Anna Mikulska1

SYSTEM NADZORU PUBLICZNEGO NAD BIEGŁYMI
REWIDENTAMI, FIRMAMI AUDYTORSKIMI
ORAZ SAMORZĄDEM ZAWODOWYM
BIEGŁYCH REWIDENTÓW W POLSCE

Wprowadzenie

W Polsce do dnia 5 czerwca 2009 roku formalny nadzór nad wykonywaniem
zawodu biegłego rewidenta oraz samorządem zawodowym biegłych rewidentów
sprawował Minister Finansów. Nadzór ten wymagał wielokierunkowych zmian,
dostosowujących zasady jego działania do wymogów dyrektywy 2006/43/WE2,
wprowadzonej w celu harmonizacji przepisów dotyczących badania ustawowego
oraz podniesienia jakości rewizji finansowej i wzmocnienia zaufania publicznego
do sprawozdań finansowych opiniowanych przez biegłych rewidentów.
Na mocy dyrektywy państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane m.in. do stworzenia skutecznego i niezależnego systemu nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta i działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (tj. firm audytorskich).
W Polsce postanowienia dyrektywy zostały transponowane do ustawy o audytingu3, która weszła w życie z dniem 6 czerwca 2009 roku. Ustawa ta wprowadziła
publiczny system nadzoru, dotyczący w szczególności:
– wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
– działalności firm audytorskich;
– systemu zapewnienia jakości rewizji finansowej.
1
2

3

Dr Dorota Anna Mikulska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekonomii
i Zarządzania, adiunkt; e-mail: dorota.mikulska@kul.pl.
Dyrektywa 2006/43/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy
Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Dz.Urz.
UE L 157 z 9 czerwca 2006 r., ze zm. [dalej: dyrektywa].
W niniejszym artykule pojęcie to odnosi się do 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 oraz Dz. U. z 2010 r., nr 182, poz. 1228
[dalej: ustawa o audytingu].
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Celem artykułu jest przedstawienie organizacji, zadań i działalności systemu
nadzoru publicznego, obowiązującego obecnie w naszym kraju. Główną metodę badawczą artykułu stanowi analiza przepisów prawnych zawartych w ustawie
o audytingu – w zakresie, w jakim dotyczą one kwestii związanych z nadzorem
publicznym, oraz analiza informacji sprawozdawczych. W ramach ogólnego
wprowadzenia do tematu przedstawiono aktualny stan rynku usług audytowych
w Polsce.
1.	Rynek usług audytowych i organizacja systemu nadzoru
publicznego w Polsce

Na koniec 2011 r. w Polsce zarejestrowane były 1784 podmioty uprawnione
do badań sprawozdań finansowych, z czego 61% stanowiły firmy będące własnością biegłych rewidentów, prowadzących działalność gospodarczą we własnym
imieniu i na własny rachunek, a 33% spółki z ograniczoną działalnością. Pozostałe
firmy audytorskie zorganizowane były w formie spółek cywilnych, partnerskich,
komandytowych i związków rewizyjnych; tylko kilka funkcjonowało jako spółki
akcyjne i spółki jawne, a jeden podmiot prowadził działalność w formie spółdzielni4. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. na listę firm audytorskich
wpisano 99 podmiotów, a skreślono z niej 127 podmiotów, w tym 2 z powodu
niepoddania się kontroli5. Oznacza to, że w ciągu roku liczba firm audytorskich
obniżyła się o 1,5%.
W tym samym czasie do rejestru biegłych rewidentów wpisano 323 osoby
(w tym jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego
rewidenta uzyskane w innym państwie Unii Europejskiej) oraz skreślono z niego
496 biegłych rewidentów, w tym 69 osób z powodu nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż rok i 2 osoby ze względu na naruszanie warunków
wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o audytingu (korzystanie z pełni
praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe)6. Na koniec 2011 r. do rejestru wpisanych było 7311
biegłych rewidentów, z czego tylko 3606 (tj. 49%) stanowiły osoby czynnie wyko4

5

6

Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2011, Komisja Nadzoru Audytowego, Warszawa, 25 kwietnia 2012 r., http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=3663&id=
210943&typ=news, s. 6 [15.10.2012] [dalej: Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2011].
Pozostałe firmy audytorskie zostały skreślone z listy na wniosek (116 podmiotów) oraz z powodu skreślenia biegłych rewidentów prowadzących firmy audytorskie we własnym imieniu i na
własny rachunek (9 podmiotów).
Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2011, s. 6. Przyczyną pozostałych skreśleń
były złożone przez biegłych rewidentów wnioski o skreślenie z rejestru (364 osoby) oraz śmierć
(61 osób).
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nujące zawód7. Średnia wieku biegłego rewidenta na dzień 31 grudnia 2011 r.
wynosiła 56 lat8.
Według oficjalnych danych w 2011 r. przeprowadzonych zostało 26 853 bada
nia sprawozdań finansowych9. Oznacza to, że średnio jeden biegły rewident
(wykonujący zawód) przeprowadził badanie 7 lub 8 sprawozdań finansowych
w ciągu roku. Na jedną firmę audytorską statystycznie przypadało 15 badań sprawozdań finansowych.
Mając na względzie, iż od informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych zależą decyzje ich użytkowników, a biegły rewident jest osobą zaufania
publicznego, potwierdzającą wiarygodność tych informacji, czuwanie nad jakością rewizji finansowej jest kwestią nader ważną. Zadanie to realizuje system
nadzoru publicznego. Zgodnie z wymogami dyrektywy powinien on obejmować
wszystkich biegłych rewidentów i wszystkie firmy audytorskie i sprawować ostateczny nadzór nad:
– zatwierdzaniem i rejestracją biegłych rewidentów i firm audytorskich;
– przyjmowaniem standardów etyki zawodowej, wewnętrznej kontroli jakości
firm audytorskich oraz rewizji finansowej;
– kształceniem ustawicznym i zapewnianiem jakości oraz
– systemami dochodzeń i systemami dyscyplinarnymi10.
System nadzoru publicznego powinien również – w razie potrzeby – posiadać
prawo przeprowadzania dochodzeń w odniesieniu do biegłych rewidentów i firm
audytorskich oraz prawo podejmowania stosownych działań. Zważywszy zaś na
fakt, iż immamentną cechą sprawnego nadzoru jest jego przejrzystość, przepisy
unijne wymagają publikowania rocznych programów prac i sprawozdań z działalności tego systemu.
Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o audytingu w Polsce system nadzoru publicznego składa się z dwóch elementów: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), stanowiącej organ nadzoru publicznego, oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR) – samorządu zawodowego, do którego zadań należy
m.in. ustanawianie standardów rewizji finansowej oraz sprawowanie kontroli
nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej
przez członków KIBR oraz przestrzeganiem przez firmy audytorskie obowiązujących przepisów prawa11. Nadzór samorządowy realizowany jest przez funkcjonujące w strukturze organizacyjnej KIBR organy Izby:
7

8
9
10
11

Zmiany w liczbie biegłych rewidentów oraz podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych – stan na dzień 31 grudnia 2011 r., http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/
kna/20120322_zmiany_w_liczbie_br_i_podmiotów.pdf [15.10.2012].
Sprawozdanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów za rok 2011, http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=3663&id=210943&typ=news, s. 11.
Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2011, s. 7.
Dyrektywa, art. 32 ust. 2 i 4.
Ustawa o audytingu, art. 16 pkt 2-3.
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– Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów (KZBR);
– Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR);
– Krajowa Komisja Nadzoru (KKN);
– Krajowy Sąd Dyscyplinarny (KSD);
– Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny (KRD);
– Krajowa Komisja Rewizyjna (KKR),
na które, wolą ustawodawcy, delegowano niektóre zadania z zakresu nadzoru
i zapewnienia jakości. Elementem systemu nadzoru publicznego jest również
wyodrębniona w strukturze KIBR Komisja Egzaminacyjna, która przeprowadza
egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów (schemat 1).

Schemat 1. System nadzoru publicznego w Polsce
Źródło: opracowanie własne.
2.	Komisja Nadzoru Audytowego

Komisja Nadzoru Audytowego, utworzona na mocy art. 63 ustawy o audytingu, została powołana w celu sprawowania nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, działalnością podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych oraz działalnością Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów. Stanowi ona niezależny organ administracji publicznej12. Jako organ
12

J. Dadacz, Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze
publicznym, „Rachunkowość” 2009, nr 3, s. 7.
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administracji publicznej posiada prawo wydawania uchwał, decyzji i postanowień. O niezależności KNA świadczy fakt, iż Minister Finansów nie jest wobec
niej organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania
administracyjnego, a wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy mogą być kierowane wyłącznie do Komisji.
KNA jest organem kolegialnym. W jej skład wchodzi 9 członków, powoływanych przez Ministra Finansów na czteroletnią kadencję. Reprezentują oni następujące podmioty: Ministra Finansów, Komisję Nadzoru Finansowego (KNF),
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (po 2 osoby) oraz (po jednej osobie) Ministra Sprawiedliwości, organizacje pracodawców i Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie SA. Przewodniczącym KNA może być wyłącznie przedstawiciel
Ministerstwa Finansów, będący w randze sekretarza lub podsekretarza stanu.
Funkcja zastępcy przewodniczącego KNA ustawowo została zagwarantowana dla
jednej z osób reprezentujących KNF13.
Wszyscy członkowie KNA muszą posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, autorytet oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie istotnym dla
rewizji finansowej. Ponadto większość członków Komisji co najmniej przez 3 lata
przed powołaniem w jej skład oraz w czasie trwania kadencji nie może wykonywać czynności rewizji finansowej, mieć prawa głosu w firmie audytorskiej ani
być członkiem zarządu lub rady nadzorczej firmy audytorskiej14. W tym miejscu
podkreślić należy, iż w skład Komisji Nadzoru Audytowego I kadencji (tabela 1),
powołanej przez Ministra Finansów dnia 2 lipca 2009 r., weszła największa z możliwych liczba biegłych rewidentów wykonujących zawód (4 osoby).
Tabela 1. Skład Komisji Nadzoru Audytowego
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1. Mirosław Sekuła*

przewodniczący

2. Joanna Dadacz

członek

3. Dagmara Wieczorek-Bartczak zastępca przewodniczącego
4. Tomasz Piwowarski**

członek*

5. Bogdan Dębicki

członek

6. Maria Rzepnikowska

członek

7. Andrzej Herman

członek

13
14

Reprezentowany podmiot
Ministerstwo Finansów
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Ministerstwo Sprawiedliwości

Ustawa o audytingu, art. 65 ust. 1.
System nadzoru publicznego powinien być zarządzany przez osoby niewykonujące zawodu
– specjalistów posiadających wiedzę w dziedzinach istotnych dla badania ustawowego sprawozdań finansowych, którzy nigdy nie byli związani z zawodem biegłego rewidenta albo którzy wykonywali ten zawód w przeszłości. Państwa Członkowskie mogą jednak dopuścić, by
w zarządzaniu systemem nadzoru publicznego uczestniczyły w mniejszości osoby wykonujące
zawód. Dyrektywa, art. 32 ust. 3.

34
Lp.

Dorota Anna Mikulska

Imię i nazwisko

Funkcja

Reprezentowany podmiot

8. Ewa Jakubczyk-Cały

członek

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

9. Piotr Kamiński

członek

organizacje przedsiębiorców

* Powołany z dniem 30 grudnia 2011 r. Funkcję tę do 19 grudnia 2011 r. pełnił Wiesław
Szczuka.
** Powołany z dniem 20 stycznia 2012 r. Wcześniej funkcję tę pełnił Andrzej Stopczyński.
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.mf.gov.pl/index.php?const=
6&dzial=2803&wysw=84&sub=sub12 [15.10.2012].

Głównym zadaniem KNA jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu nadzoru publicznego, w tym przede wszystkim systemu zapewnienia jakości rewizji finansowej poprzez określenie odpowiednich norm prawno-organizacyjnych i proceduralnych oraz poprzez podejmowane działania operacyjne15.
Jednakże – w odróżnieniu od nadzoru sprawowanego wcześniej przez Ministra
Finansów – Komisja Nadzoru Audytowego posiada znacznie szerszy zakres kompetencji oraz instrumentów nadzorczych i kontrolnych. Przede wszystkim jest
uprawniona do zatwierdzania uchwał organów KIBR i posiada prawo zaskarżania do sądu administracyjnego tych uchwał organów Izby, które nie podlegają
zatwierdzeniu przez Komisję, a – w jej ocenie – naruszają przepisy prawa, godzą
w interes publiczny lub mają znamiona pomyłki albo błędu. Zakres zadań KNA
ilustruje tabela 2.
Tabela 2. Zadania Komisji Nadzoru Audytowego
Lp.
1.

15

Zadania Komisji Nadzoru
Audytowego
Zatwierdzanie uchwał organów Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów.

Objaśnienia i uwagi
Dotyczy przypadków określonych w ustawie o audytingu, w tym
m.in. uchwał w sprawie:
– krajowych standardów rewizji finansowej,
– zasad wewnętrznej kontroli jakości podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych,
– zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,
– regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych
rewidentów,
– zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych
rewidentów.

K. Sawicki, Komisja Nadzoru Audytowego i komitety audytu nowymi organami zapewnienia
jakości badania sprawozdań finansowych, [w:] XI Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej
Izby Biegłych Rewidentów. Rewizja finansowa w warunkach nadzoru publicznego. Materiały
pokonferencyjne. Jachranka, 3-5 listopada 2010, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa
2011, s. 44.
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Zadania Komisji Nadzoru
Objaśnienia i uwagi
Audytowego
Zatwierdzanie rocznych planów Dotyczy biegłych rewidentów i firm audytorskich wykonujących
kontroli, sporządzanych przez
czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania
Krajową Komisję Nadzoru.
publicznego.

3.

Przeprowadzanie kontroli oraz
uczestniczenie w kontrolach
określonych w art. 26 ust. 3
ustawy o audytingu.

4.

Rejestrowanie biegłych rewiden- Dotyczy osób i firm z państw trzecich, tj. innych niż państwa człontów i firm audytorskich.
kowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA).

5.

Zaskarżanie do sądu administra- Dotyczy uchwał, które naruszają przepisy prawa, godzą w interes
cyjnego uchwał organów Krajo- publiczny lub mają znamiona pomyłki lub błędu – w terminie 30 dni
wej Izby Biegłych Rewidentów
od dnia doręczenia uchwał.
niepodlegających zatwierdzeniu.

6.

Rozpatrywanie odwołań od
uchwał organów Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów.

7.

Przeprowadzanie kontroli doku- Dotyczy dokumentacji, na podstawie której podjęte zostały uchwały
mentacji Krajowej Izby Biegłych w sprawie wpisu biegłych rewidentów do rejestru lub wpisu firm
Rewidentów.
audytorskich na listę.

8.

Zatwierdzanie kandydatów na
kontrolerów przed ich zatrudnieniem oraz kontrolerów
wyznaczonych do poszczególnych kontroli.

Dotyczy czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania
publicznego.

9.

Prowadzenie współpracy
międzynarodowej.

Dotyczy w szczególności współpracy z Komisją Europejską oraz
z organami nadzoru z innych państw Unii Europejskiej i państw
trzecich.

10. Wykonywanie innych zadań
i czynności.

Dotyczy kontroli przeprowadzanych przez Krajową Komisję Nadzoru
w firmach audytorskich:
– wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego – nie rzadziej niż raz na 3 lata,
– pozostałych – nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Dotyczy uchwał, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dotyczy innych zadań określonych w ustawie o audytingu oraz
innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji tych zadań.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o audytingu, art. 64 ust. 1.

Na mocy ustawy KNA dysponuje następującymi środkami dyscyplinującymi
biegłych rewidentów i firmy audytorskie:
– żądanie od firmy audytorskiej usunięcia nieprawidłowości wraz z określeniem
terminu do ich usunięcia;
– nałożenie na firmę audytorską – w drodze decyzji administracyjnej – kary
pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej 10% przychodów osiągniętych
w poprzednim roku obrotowym z wykonywania czynności rewizji finansowej
i nie wyższej niż 250 000 zł;
– zakazanie (decyzją administracyjną) firmie audytorskiej wykonywania czynności rewizji finansowej na okres od 6 miesięcy do lat 3;
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–

skreślenie firmy audytorskiej z listy (również w drodze decyzji administracyjnej);
– podanie do publicznej wiadomości informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i karach nałożonych na firmę audytorską (kara dodatkowa);
– wnioskowanie do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego o ukaranie biegłego
rewidenta16.
Wykorzystanie powyższych środków zależy od rodzaju i zakresu nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli.
Komisja Nadzoru Audytowego działa na podstawie przepisów ustawy oraz
Regulaminu, który – zgodnie z postanowieniami ustawy – został przyjęty na
inauguracyjnym posiedzeniu Komisji w dniu 2 lipca 2009 r., a następnie w dniu
10 grudnia 2009 r. został uzupełniony o zapis dotyczący struktury Biura KNA
oraz zasady współpracy międzynarodowej. W 2010 r. Regulamin KNA został
zmodyfikowany w zakresie trybu przeprowadzania kontroli i uczestniczenia
w kontrolach.
W odróżnieniu od innych organów, Komisja Nadzoru Audytowego nie dysponuje własnym urzędem. Swoje zadania – zgodnie z wolą ustawodawcy – wykonuje
przy pomocy komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za rachunkowość i rewizję finansową w urzędzie obsługującym Ministerstwa Finansów. Począwszy od
2009 r., w ramach Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów działają
dwie komórki organizacyjne, których zadaniem jest merytoryczna i administracyjna obsługa KNA. Łącznie zatrudniają one 9 osób17, co wskazuje, iż nadzór sprawowany przez Komisję bardziej polega na obserwowaniu kontroli wykonywanych
przez kontrolerów i wizytatorów zatrudnianych przez KIBR niż samodzielnym
przeprowadzaniu kontroli w firmach audytorskich.
Jak wynika z rocznego sprawozdania KNA, w 2011 r. organ ten podejmował
wiele działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości wykonywania
zawodu biegłego rewidenta i systemów zapewniania jakości w firmach audytorskich, w tym w szczególności badających jednostki zainteresowania publicznego18 (tabela 3). Na rok 2012 zaplanowano przeprowadzenie kontroli w 74 firmach
audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zaintere16
17
18

Ustawa o audytingu, art. 83 ust. 1.
Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2011, s. 13.
Jednostkami zainteresowania publicznego [dalej: JZP] są: a) mający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego), b) banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych i oddziały
banków zagranicznych, c) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, d) zakłady ubezpieczeń i główne oddziały zakładów ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji, e) instytucje pieniądza
elektronicznego, f) otwarte fundusze emerytalne oraz powszechne towarzystwa emerytalne,
g) fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze
inwestycyjne zamknięte, których publiczne certyfikaty inwestycyjne nie zostały dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym, h) podmioty prowadzące działalność maklerską (z wyłączeniem
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sowania publicznego (według zmodyfikowanego planu kontroli, zatwierdzonego
w maju 2012 r.) oraz w 285 pozostałych firmach audytorskich19.
Tabela 3. Działania Komisji Nadzoru Audytowego w zakresie zapewnienia jakości rewizji
finansowej
Lp.

Rodzaj działania

1.

Zatwierdzanie planów
kontroli.

Zatwierdzony (w grudniu 2010 r.) na rok 2011 plan kontroli zakładał
przeprowadzenie 42 kontroli w firmach audytorskich wykonujących
czynności rewizji finansowej w JZP oraz 310 kontroli w pozostałych
firmach audytorskich. W grudniu 2011 r. zatwierdzono plan kontroli dla
firm audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w JZP.
Obejmował on 51 podmiotów.

Wykonanie w roku 2011

2.

Zatwierdzanie kontrolerów
wyznaczonych do poszczególnych kontroli.

Zatwierdzono kontrolerów wyznaczonych do 16 kontroli przeprowadzonych w 2011 r. oraz do 5 kontroli zaplanowanych na rok 2012 w firmach
audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w JZP.

3.

Zatwierdzanie kandydatów
na kontrolerów.

W okresie od kwietnia do grudnia 2011 r. KNA dokonała zatwierdzenia.

4.

Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych
przez KKN.

W marcu 2011 r. jeden z pracowników KNA uczestniczył – w charakterze
obserwatora – w kontroli przeprowadzonej przez KKN w firmie audytorskiej wykonującej czynności rewizji finansowej w JZP.

5.

Zatwierdzanie raportów
W 2011 r. KNA przeanalizowała i zatwierdziła 8 raportów z kontroli plaz kontroli i wydawanie zale- nowych przeprowadzonych przez KKN w 2010 r. w firmach audytorskich
ceń dotyczących kontroli
wykonujących czynności rewizji finansowej w JZP. Ponadto KKN przekazała do KNA do zatwierdzenia:
4 raporty z 18 kontroli planowych oraz
2 raporty z kontroli pozaplanowych,
przeprowadzonych w 2011 r. w firmach audytorskich wykonujących
czynności rewizji finansowej w JZP.
Dodatkowo KNA w 2011 r. w 4 przypadkach wydała KKN zalecenia
dotyczące przeprowadzania kontroli. Dotyczyły one zawartości raportów
z kontroli oraz formułowania zaleceń w wystąpieniach pokontrolnych
kierowanych do podmiotów kontrolowanych.

6.

Kontrole KNA

W 2011 r. nie stwierdzono przypadków dotyczących nieprawidłowości,
obligujących KNA do skorzystania z przysługujących jej uprawnień ustawowych w zakresie przeprowadzania kontroli.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Komisji Nadzoru Audytowego
za rok 2011, s. 14-16.

Realizując działania w ramach postępowania dyscyplinarnego, Komisja Nadzoru Audytowego w 2011 r., w 9 sprawach wystąpiła do Krajowego Rzecznika
Dyscyplinarnego (KRD) z wnioskami o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

19

podmiotów prowadzących działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania
zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub w zakresie doradztwa inwestycyjnego).
Plany kontroli dostępne są na stronie internetowej KIBR http://www.kibr.org.pl/pl/
plany_kontroli.
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wobec biegłych rewidentów. Zarzuty dotyczyły głównie nieprawidłowości przy
badaniu sprawozdań finansowych, nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej oraz
naruszeń krajowych standardów rewizji finansowej i ustawy o audytingu. Ponadto
przedmiotem posiedzeń KNA było 198 orzeczeń przesłanych przez Krajowy Sąd
Dyscyplinarny, jakie zapadły w stosunku do biegłych rewidentów. Dotyczyły one
głównie spraw niedopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego biegłych
rewidentów w cyklu szkoleniowym 2009/2010 (168), a ponadto:
– zażaleń na postanowienia KSD i KRD;
– naruszeń Kodeksu Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów;
– naruszeń ustawy, ustawy o rachunkowości20 i norm krajowych standardów
rewizji finansowej;
– wniosku o wyłączenie KRD ze sprawy i wniosku o przedłużenie terminu na
zebranie przez KRD materiału dowodowego w sprawie21.
KNA skorzystała również w 22 przypadkach z prawa do obecności na rozprawach prowadzonych przed KSD. Pracownicy Biura KNA uczestniczyli w rozprawach dotyczących:
– nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustawy
o rachunkowości oraz ustawy o auditingu;
– naruszania norm KSRF;
– nieprzestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów;
– niewykonywania obowiązku doskonalenia zawodowego;
– składanych zażaleń na postanowienia KRD i KSD.
W ramach sprawowanego nadzoru KNA oceniła, że procedury działania KRD
i KSD w 2011 r. były zgodne z ustawą oraz regulaminem postępowania dyscyplinarnego i stosowane były prawidłowo, aczkolwiek w trzech przypadkach zauważono opóźnienia w prowadzeniu spraw. KNA dwukrotnie wystąpiła do KRD,
wskazując, że należy powiadomić prokuratora, jeśli istnieje podejrzenie popełnienia przez biegłych rewidentów przestępstw przewidzianych w art. 77 i art. 78
ustawy o rachunkowości. Ponadto w jednym przypadku podjęła uchwałę o przystąpieniu do postępowania dyscyplinarnego na prawach strony.
Ponadto działania KNA obejmowały:
– nadzorowanie działalności samorządu zawodowego biegłych rewidentów
(w tym kontrolę uchwał organów KIBR);
– kontrolę procedury wpisów i skreślenia biegłych rewidentów do rejestru i firm
audytorskich na listę;
– współpracę międzynarodową (w szczególności z organami nadzoru publicznego z innych państw);

20
21

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 152,
poz. 1223, ze zm.
Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2011, s. 16.
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inne działania z zakresu nadzoru publicznego, w tym: kontrolę firm audytorskich w zakresie obowiązków sprawozdawczych wynikających z art. 87 ust. 1
ustawy, kontrolę transparentności firm audytorskich badających JZP, współpracę z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) oraz wspieranie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w regulacjach ustawowych dotyczących
działalności biegłych rewidentów, firm audytorskich i nadzoru publicznego
nad tą działalnością22.

2.	Krajowa Komisja Nadzoru

Krajowa Komisja Nadzoru po raz pierwszy została powołana w czerwcu
2002 roku. Składa się z od 3 do 5 członków, wybieranych na czteroletnią kadencję
przez Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego wybierają ze swego grona członkowie KKN. Obecny skład KKN
(tabela 4) został wybrany na VII Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów, który
odbył się w dniach 28-30 czerwca 2011 r. w Warszawie.
Tabela 4. Skład Krajowej Komisji Nadzoru
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Andrzej Konopacki

przewodniczący

2.

Michał Rybus

zastępca przewodniczącego

3.

Adam Kęsik

członek

4.

Grzegorz Skrzeszewski

członek

5.

Jacek Wegner

członek

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.kibr.org.pl/pl/kkn [15.10.2012].

Podstawowym zadaniem Krajowej Komisji Nadzoru jest sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów i procedur związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej przez biegłych rewidentów oraz działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. W szczególności KKN
jest uprawniona do dokonywania kontroli:
– systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich;
– zgodności działalności firm audytorskich z przepisami prawa;
– dokumentacji rewizyjnej z wykonanych czynności rewizji finansowej (w tym
zgodności z obowiązującymi standardami rewizji finansowej i wymaganiami
dotyczącymi niezależności);
– ilości i jakości wykorzystywanych zasobów kadrowych;
22

Zob. szerzej: Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2011, s. 14-25.
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naliczonego wynagrodzenia za czynności rewizji finansowej23.
Ponadto do zadań KKN należy określanie, w formie uchwał zatwierdzanych
prze KNA, trybu wyboru kontrolerów i wizytatorów, zasad doskonalenia zawodowego kontrolerów i wizytatorów oraz wzoru protokołu kontroli przeprowadzanych przez kontrolerów i wizytatorów. KKN prowadzi także wykaz firm audytorskich, wykonujących – co najmniej raz w ciągu 3 lat – czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego24.
Ustawowo Krajowa Komisja Nadzoru ma obowiązek dokonywania kontroli w firmach audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego nie rzadziej niż raz na 3 lata, natomiast
w pozostałych jednostkach – przynajmniej raz na 6 lat. Kontrole przeprowadzane
są na podstawie rocznych planów kontroli, zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Audytowego25. Podkreślić należy, iż KNA może wydawać Krajowej Komisji
Nadzoru zalecenia i instrukcje dotyczące przeprowadzania tych kontroli oraz ma
prawo zlecenia przeprowadzania kontroli pozaplanowych.
Przeprowadzaniem kontroli (planowych i pozaplanowych) zajmują się kontrolerzy zatrudnieni w KIBR, przy czym kontrole w firmach audytorskich, które nie
wykonują czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego, mogą przeprowadzać także – na podstawie umowy cywilno-prawnej – wizytatorzy będący biegłymi rewidentami. Zarówno kontrolerzy, jak i wizytatorzy
muszą mieć nieposzlakowaną opinię oraz posiadać autorytet, wiedzę i doświadczenie, które dają rękojmię prawidłowego przebiegu kontroli. Ponadto wymaga
się, aby osoby te w okresie 2 lat przed rozpoczęciem kontroli nie były zatrudnione
ani w inny sposób powiązane z kontrolowaną firmą audytorską26. Kandydatów na
kontrolerów przed ich zatrudnieniem oraz kontrolerów wyznaczonych do kontroli w podmiotach wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego zatwierdza Komisja Nadzoru Audytowego.
Krajowa Komisja Nadzoru, w zależności od rodzaju i zakresu stwierdzonych
podczas kontroli nieprawidłowości, może:
– skierować do firmy audytorskiej zalecenie, wraz z określeniem terminu usunięcia nieprawidłowości;
– złożyć wniosek do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko biegłemu rewidentowi;
– złożyć wniosek do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o: nałożenie na firmę
audytorską kary pieniężnej (w wysokości nieprzekraczającej 10% przychodów
osiągniętych w poprzednim roku obrotowym z wykonywania czynności rewizji finansowej i nie wyższej niż 250 000 zł), orzeczenie zakazu wykonywania

23
24
25
26

Ustawa o audytingu, art. 26 ust. 2.
Ustawa o audytingu, art. 26 ust. 11.
Ustawa o audytingu, art. 26 ust. 4.
Ustawa o audytingu, art. 27 ust. 11.
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przez firmę audytorską (na okres od 6 miesięcy do lat 3) czynności rewizji
finansowej, skreślenie firmy audytorskiej z listy podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych, podanie do publicznej wiadomości informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i karach nałożonych na firmę
audytorską.
Raport z kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi, zawierającymi stanowisko KKN wobec wniesionych zastrzeżeń, Krajowa Komisja Nadzoru przekazuje
do Komisji Nadzoru Audytowego. Raport z kontroli firm audytorskich wykonujących czynności rewizyjne w jednostkach zaufania publicznego podlega zatwierdzeniu przez KNA.
W roku 2011 działalność Krajowej Komisji Nadzoru, jak i pozostałych organów KIBR przypadła na przełom V i VI kadencji. Zatwierdzony przez KNA
plan kontroli – jak już wspomniano – obejmował 352 firmy audytorskie, w tym
42 podmioty wykonujące czynności rewizji finansowej w JZP. Działania kontrolne
przeprowadzono w 21 firmach audytorskich wykonujących czynności rewizyjne
w JZP (w tym 3 kontrole pozaplanowe) oraz w 284 pozostałych firmach audytorskich (w tym jedna kontrola pozaplanowa)27. Oznacza to, że KKN skontrolowała
tylko 43% objętych planem kontroli firm audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej w JZP oraz 91% pozostałych zaplanowanych do kontroli
podmiotów.
Podczas wykonywania czynności kontrolnych skontrolowano 105 dokumentacji rewizyjnych, z czego 25 dotyczyło emitentów papierów wartościowych
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (bez banków), 4 – banków
krajowych, oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych oraz 9 – spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Przeprowadzone przez KKN kontrole ujawniły występowanie w kontrolowanych podmiotach
zarówno nieprawidłowości w obszarze formalnoprawnym, jak i nieprawidłowości
w obszarze merytorycznym.
W firmach audytorskich wykonujących czynności rewizyjne w JZP do najczęściej występujących nieprawidłowości formalnoprawnych należały:
– nieterminowe wykonanie ustawowych obowiązków dotyczących: przekazywania zawiadomień o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego
rewidenta, dostosowania zapisów umowy spółki do wymogów ustawy, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wybranego zakresu działalności firmy
audytorskiej, rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru oraz nieterminowego wnoszenia zaliczek na jej poczet, powiadamiania KIBR o informacjach podlegających ujawnieniu na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych;
27

Zob. Roczne sprawozdanie Krajowej Komisji Nadzoru z wykonania planów kontroli na
rok 2011, http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=3663&id=210943&typ=news,
s. 4-5 [15.10.2012].
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sporządzenia sprawozdań i informacji, o których mowa w art. 49 ust. 3,
art. 87 ust. 1 oraz art. 88 pkt 1 ustawy o audytingu (chodzi tu o przekazywanie rocznych sprawozdań do KRBR oraz o – mające zastosowanie do firm
audytorskich wykonujących czynności rewizyjne w JZF – obowiązki dotyczące zamieszczania określonych informacji na stronach internetowych, informowania komitetu audytu i składania mu rocznych oświadczeń potwierdzających niezależność firmy audytorskiej i biegłych rewidentów wykonujących
czynności rewizji finansowej);
– nieprzestrzeganie przez biegłych rewidentów wymogów dotyczących obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;
– brak ustalenia przez firmy audytorskie kryteriów poddawania przeglądowi
jakości28.
Natomiast w obszarze merytorycznym w wyżej wymienionych podmiotach
wystąpiły nieprawidłowości w zakresie:
– planowania badania, udokumentowania metod, technik i procedur badania,
sporządzania opinii i raportu;
– metodyki badania sprawozdań finansowych (brak dowodów rewizyjnych
odnoszących się do niektórych kluczowych obszarów sprawozdania finansowego, brak kompletności sporządzenia informacji dodatkowej, kompletności
sprawozdania z działalności, oświadczenia kierownika jednostki, brak współpracy z komitetami audytu, terminu sporządzania dokumentu z przeglądu
jakości zlecenia oraz terminu wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych);
– odchyleń pomiędzy planowaną pracochłonnością ujętą w planie badania,
a wynikającą z kalkulacji ceny do zawartej umowy;
– udokumentowania: testów na adekwatność wykazanych w sprawozdaniu
finansowym szacunków, obserwacji inwentaryzacji lub procedur zastępczych,
przyjętego poziomu istotności, wykonania procedur badania bilansu otwarcia oraz badania po raz pierwszy, rozpoznania i oceny prawdopodobieństwa
popełnienia nadużyć, badania transakcji z jednostkami powiązanymi, sprawdzenia zmiany zobowiązań warunkowych na bezwarunkowe, ograniczenia
praw majątkowych, sprawdzenia danych porównawczych oraz analizy zdarzeń po dniu bilansowym.
W pozostałych kontrolowanych firmach audytorskich stwierdzone nieprawidłowości w zakresie formalnoprawnym dotyczyły przede wszystkim braku lub nieterminowego wykonania przepisów z ustawy w zakresie obowiązku ubezpieczenia
jednej z form działalności, przekazania sprawozdania z działalności podmiotu,
rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru oraz braku strony internetowej. W zakresie
dokumentacji rewizyjnej ujawniono nieprawidłowości polegające głównie na:
28

Roczne sprawozdanie Krajowej Komisji Nadzoru z wykonania planów kontroli na rok 2011,
s. 6-8.
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niedopracowaniu planów badania, w tym w zakresie wyznaczenia poziomu
istotności badania i oceny ryzyka;
– braku opracowania lub wdrożenia systemu kontroli jakości określającego
podstawowe zasady i procedury kontroli jakości badania sprawozdań finansowych i wykonywania innych usług poświadczających;
– nieokreśleniu zasad ustalania cen na usługi świadczone przez podmiot, nieprawidłowym wyborze biegłego rewidenta, występowaniu niekompletnego
sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności, braku udziału
biegłego rewidenta w obserwacji inwentaryzacji, przyjmowaniu niekompletnego oświadczenia kierownika jednostki oraz braku w opinii lub raporcie biegłego rewidenta niektórych wymaganych prawem informacji29.
Efektem przeprowadzonych kontroli było skierowanie 18 wystąpień pokontrolnych do firm audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego (zaleceń wraz z terminami usunięcia nieprawidłowości) oraz 36 wniosków do
KRD o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko biegłym rewidentom.
Ponadto planowane jest wobec jednej firmy audytorskiej wykonującej czynności
rewizyjne w JZP złożenie wniosku do KRBR o skreślenie podmiotu z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nałożenie kary
dodatkowej w postaci podania do publicznej wiadomości informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i nałożonych karach.
3.	Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów
i Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Podstawowe znaczenie dla określenia kierunków działania Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów posiada, odbywający się co 4 lata, Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Stanowią go delegaci wybrani przez walne zgromadzenie
w regionalnych oddziałach KIBR, w proporcji do ogólnej liczby biegłych rewidentów wpisanych do rejestru, według zasad określonych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów, przy czy wymaga się, aby liczba delegatów na Zjazd była
nie mniejsza niż 2% biegłych rewidentów. W obradach KZBR mogą również
uczestniczyć niebędący delegatami członkowie pozostałych organów KIBR.
Zwoływanie Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów należy do zadań Krajowej Rady Biegłych Rewidentów30. Ostatni, VII KZBR obradował w dniach
28-30 czerwca 2011 r.
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów należy uchwalanie
statutu i programu działania KIBR oraz określanie podstawowych zasad gospo29
30

Roczne sprawozdanie Krajowej Komisji Nadzoru z wykonania planów kontroli na rok 2011,
s. 12.
Ustawa o audytingu, art. 18 ust. 2.
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darki finansowej samorządu zawodowego31. Istotne jest jednak, iż uchwały KZBR
– podobnie jak uchwały wszystkich pozostałych organów KIBR – muszą być doręczane Komisji Nadzoru Audytowego (w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia)32,
natomiast statut KIBR i jego zmiany wymagają zatwierdzenia przez KNA.
Ponadto do zadań Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów należy wybór:
– prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
– pozostałych członków Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
– Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców;
– członków Krajowej Komisji Nadzoru;
– członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz
– członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Zakres kompetencji KZBR obejmuje również określanie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawo
zdań z działalności KRBR, KKR, KSD, KRD i KKN oraz udzielanie absolutorium
osobom wchodzącym w skład tych organów.
W okresach między Krajowymi Zjazdami Biegłych Rewidentów działalnością
KIBR kieruje Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. W jej skład wchodzi od 11 do
15 członków33, wybieranych przez KZBR. KRBR ze swego grona wybiera, w głosowaniu tajnym, dwóch zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika. Prezes KRBR
wybierany jest bezpośrednio przez delegatów KZBR i wykonuje obowiązki kierownika jednostki oraz reprezentuje Krajową Radę Biegłych Rewidentów wobec
organów państwowych i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji
gospodarczych i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych.
Do jego kompetencji należy również kierowanie pracami KRBR, podpisywanie
uchwał i postanowień KRBR, podejmowanie innych decyzji związanych z bieżącą działalnością tego organu oraz wykonywanie innych czynności określonych
w statucie, związanych z funkcjonowaniem KIBR34. Aktualny skład KRBR przedstawia tabela 5.
Tabela 5. Skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Lp.

31
32
33
34

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Józef Król

prezes

2.

Danuta Krzywda

zastępca prezesa

3.

Bogdan Dębicki

zastępca prezesa

4.

Jadwiga Szafraniec

sekretarz

5.

Ernest Podgórski

skarbnik

Ustawa o audytingu, art. 20 ust. 1 pkt 5-6.
Ustawa o audytingu, art. 28 ust. 1.
Ustawa o audytingu, art. 22 ust. 1.
Ustawa o audytingu, art. 22 ust. 4.

SYSTEM NADZORU PUBLICZNEGO NAD BIEGŁYMI REWIDENTAMI

Lp.

Imię i nazwisko

45

Funkcja

6.

Krzysztof Burnos

członek

7.

Henryk Dąbrowski

członek

8.

Jacek Hryniuk

członek

9.

Piotr Kołodziejczyk

członek

10. Antoni Kwasiborski

członek

11. Jan Letkiewicz

członek

12. Wacław Nitka

członek

13. Maciej Ostrowski

członek

14. Maria Rzepnikowska

członek

15. Ewa Sowińska

członek

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.kibr.org.pl/pl/krnr [15.10.2012].

Zakres kompetencji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jest bardzo szeroki
i obejmuje wszystkie sprawy niezastrzeżone przepisami ustawy dla innych organów KIBR. W szczególności do zadań KIBR należy wykonywanie uchwał KZBR,
reprezentowanie KIBR, prowadzenie rejestru biegłych rewidentów i listy firm
audytorskich, ustanawianie zasad etyki zawodowej, wewnętrznej kontroli jakości
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz regulaminu
postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów. Część wydawanych
przez KRBR uchwał podlega obowiązkowi zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru
Audytowego. Ponadto KRBR ustawowo zobowiązana jest przekazywania do KNA
informacji o niewywiązywaniu się biegłych rewidentów z obowiązku uczestniczenia w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym (tabela 6).
Tabela 6. Zadania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Lp.

Rodzaj zadania

Wykonanie w roku 2011

1.

Wykonywanie uchwał.

Dotyczy uchwał Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

2.

Reprezentowanie Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów.

Dotyczy reprezentowania KIBR wobec organów państwowych
i samorządowych, instytucji naukowych, organizacji gospodarczych
i społecznych oraz międzynarodowych organizacji zawodowych.

3.

Podejmowanie uchwał podlegających zatwierdzeniu przez
KNA.

Dotyczy ustanawianych w formie uchwał:
– krajowych standardów rewizji finansowej;
– zasad wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych;
– zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów;
– regulaminu postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych
rewidentów;
– zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych
rewidentów;
– regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej;
– regulacji zagadnień z zakresu postępowania kwalifikacyjnego,
o których mowa w art. 9 ust. 9 ustawy o audytingu.
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Lp.
4.

Rodzaj zadania

Wykonanie w roku 2011

Podejmowanie innych uchwał.

Dotyczy m.in. uchwał:
– o wpisie i skreśleniu biegłych rewidentów z rejestru;
– o wpisie i skreśleniu firm audytorskich z listy;
– o nakładaniu na firmy audytorskie kary pieniężnej i o zakazie
wykonywania czynności rewizji finansowej (przez okres
od 6 miesięcy do lat 3);
– innych, które KRBR uzna za celowe do właściwego funkcjonowania KIBR.
Dotyczy rejestru biegłych rewidentów i listy firm audytorskich.

5.

Prowadzenie rejestru i listy.

6.

Wydawanie legitymacji.

Dotyczy biegłych rewidentów.

7.

Określanie wysokości opłat
i składek.

Dotyczy:
– opłat z tytułu wpisu na listę firm audytorskich;
– opłat rocznych z tytułu nadzoru;
– składek członkowskich biegłych rewidentów.

8.

Ustalanie kryteriów oraz nadawanie uprawnień.

Dotyczy jednostek przeprowadzających obligatoryjne doskonalenie
zawodowe dla biegłych rewidentów.

9.

Zatwierdzanie rocznych planów Dotyczy planów finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
finansowych.
i jej regionalnych oddziałów.

10.

Prowadzenie działalności
wydawniczej i szkoleniowej.

11.

Opiniowanie projektów aktów
normatywnych.

12.

Informowanie Komisji Nadzoru Dotyczy informacji o niewywiązaniu się biegłych rewidentów z oboAudytowego.
wiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz informacji
o działaniach podjętych w tym zakresie.

13.

Inne zadania.

Dotyczy aktów normatywnych z dziedziny prawa gospodarczego.

Dotyczy zadań zastrzeżonych w ustawie do kompetencji KRBR
oraz zadań niezastrzeżonych przepisami ustawy dla innych organów
KIBR.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o audytingu, art. 21 ust. 1-4.

W celu wykonywania zadań, stosownie do potrzeb, Krajowa Rada Biegłych
Rewidentów, powołuje i rozwiązuje komisje35. Obecnie działają:
– Komisja ds. ewidencji;
– Komisja ds. szkoleń;
– Komisja ds. finansowych;
– Komisja ds. etyki;
– Komisja ds. współpracy międzynarodowej;
– Komisja do opiniowania aktów prawnych;
– Komisja ds. opracowania statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i innych
dokumentów Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów;
– Komisja ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów oraz
35

Statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, http://www.kibr.bip.waw.pl/index.php?k=S:m/1422/1,
§ 12 ust. 1 [15.10.2012].
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–

Komisja ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze Małych i Średnich
Przedsiębiorstw36.
W 2011 r. KRBR realizowała zadania z zakresu nadzoru publicznego, w szczególności dotyczące:
– ewidencji biegłych rewidentów oraz firm audytorskich;
– obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów;
– krajowych standardów rewizji finansowej;
– zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów;
– opłaty rocznej z tytułu nadzoru.
Realizując zadania w zakresie ewidencji biegłych rewidentów i firm audytorskich, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. KRBR swoimi decyzjami objęła łącznie ponad 800 biegłych rewidentów i prawie 230 firm audytorskich. W ciągu tego okresu podjęto również kilkanaście uchwał, dotyczących obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, określających m.in. jego zasady i zakres
tematyczny doskonalenia, minimalną liczbę godzin i jednostki uprawnione do
jego przeprowadzania37. Członkowie Komisji ds. szkoleń oraz członkowie KRBR
przeprowadzili 7 wizytacji obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, mających
na celu kontrolę przestrzegania przez jednostki prowadzące szkolenia obowiązujących je zasad. Ponadto KRBR przekazała do KRD – celem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów – listę zawierającą 532 osoby,
które w 2011 r. nie dopełniły obowiązku doskonalenia zawodowego38. Natomiast
sama KRBR w ciągu roku 2011 nie podjęła żadnej uchwały dotyczącej postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów. Nie podejmowano również
uchwał w sprawach nakładania na firmy audytorskie kary pieniężnej oraz zakazu
wykonywania czynności rewizji finansowej.
W czerwcu 2011 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej oraz uchwałę w sprawie
zasad wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wprowadzając jako krajowe standardy rewizji finansowej
i zasady wewnętrznej kontroli jakości opublikowane przez KIBR i Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce „Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli
Jakości 2009”. W stosunku do obu uchwał KNA zgłosiła zastrzeżenia, uznając, że
godzą one w interes publiczny. W konsekwencji KRBR uchyliła obie uchwały39.
Zatwierdzona przez KNA została natomiast uchwała z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów40, skutkiem czego z dniem
36
37
38
39
40

http://www.kibr.bip.waw.pl/index.php?k=S:m/858/1 [15.10.2012].
Zob. szerzej: Sprawozdanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
Sprawozdanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, s. 7.
Sprawozdanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, s. 9.
Uchwała nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r.
w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, www.kibr.org.pl/pl/uchwaly_krbr
[15.10.2012].
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1 stycznia 2012 r. wprowadzono kodeks etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych41 jako obowiązujące w Polsce zasady etyki
zawodowej biegłych rewidentów. Zauważyć jednak należy, iż była to druga w ciągu roku uchwała KRBR w tej kwestii. Do pierwszej uchwały, z dnia 19 kwietnia 2011 r., KNA zgłosiła zastrzeżenia, w związku z tym uchwała ta została
uchylona.
4.	Krajowy Sąd Dyscyplinarny i Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

Krajowy Sąd Dyscyplinarny jest organem KIBR, który orzeka w sprawach
odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów. W skład KSD wchodzi
od 8 do 10 członków42, wybieranych przez KZBR (tabela 7). Członkowie KSD
ze swojego grona wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
W sprawowaniu swojej funkcji wszyscy członkowie KSD są niezawiśli i podlegają
wyłącznie przepisom prawa.
Tabela 7. Skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Alina Barcikowska

przewodnicząca

2.

Elżbieta Szambelan-Bakuła

zastępca przewodniczącej

3.

Mieczysław Buczko

zastępca prezesa

4.

Halina Gronek

sekretarz

5.

Marian Jagiełło

skarbnik

6.

Maria Konopka

członek

7.

Leszek Kramarczuk

członek

8.

Józef Kuszneruk

członek

9.

Krystyna Sakson

członek

10. Danuta Wójcik

członek

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.kibr.org.pl/pl/ksd [15.10.2012].

Zgodnie z wolą ustawodawcy KSD jest sądem jednoinstancyjnym, orzekającym w składzie 3 członków43. Rozprawy przed Krajowym Sądem Dyscyplinar41

42
43

Code of Ethics for Professional Accountants, International Federation od Accountants, lipiec
2009, http://web.ifac.org/publications/international-ethics-standards-board-for-accountants/
code-of-ethics.
Ustawa o audytingu, art. 24 ust. 1.
Od orzeczeń KSD przysługuje odwołanie do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania
obwinionego, sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, jako sądu pierwszej
instancji. Od orzeczeń sądu apelacyjnego skarga kasacyjna nie przysługuje.
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nym są – co do zasady – jawne. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy jawność rozprawy
zagraża ujawnieniu tajemnicy zawodowej biegłych rewidentów albo zachodzą
inne wymagane przepisami prawa przyczyny wyłączenia jawności. Niezależnie od
tego, w każdej toczącej się przed KSD rozprawie mogą być obecni przedstawiciele
(lub przedstawiciel) KNA. Ponadto KNA lub osobom przez nią upoważnionym
przysługuje na każdym etapie postępowania prawo wglądu do akt i żądania informacji o wynikach postępowania dyscyplinarnego oraz prawo żądania doręczenia
prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych wraz z aktami sprawy44.
W 2011 r. Krajowy Sąd Dyscyplinarny wydał 194 orzeczenia, z czego 160 dotyczyło niedopełnienia przez biegłych rewidentów obowiązku doskonalenia zawodowego. Najczęściej zastosowanymi karami było upomnienie (57 razy) i nagana
(52 razy). W 8 przypadkach KSD wymierzył karę dyscyplinarną zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej (na okres jednego roku lub dwóch lat), a w 50
sprawach umarzano postępowanie, w zdecydowanej większości z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu45. Ponadto rozpatrzono 7 zażaleń na
postanowienia KRD i 4 zażalenia na postanowienia KSD.
Ważnym zagadnieniem były również odwołania kierowane przez strony
postępowania do sądów powszechnych. Spośród 5 takich odwołań w jednym
przypadku sąd apelacyjny uniewinnił osobę obwinioną, a w 2 przypadkach uchylił wyrok KSD. Na koniec roku 2011 w sądzie apelacyjnym pozostawało 5 spraw.
Kolejnym organem KIBR wchodzącym w system nadzoru publicznego jest
Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny, będący oskarżycielem w postępowaniu toczącym się przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym46. Swoje zadania wykonuje on
przy pomocy zastępców, których liczba może wahać się od 5 do 7 osób (tabela 8). Zarówno krajowego rzecznika dyscyplinarnego, jak i jego zastępców wybiera Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. Osoby te są niezawisłe w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej i podlegają
tylko przepisom prawa.
Tabela 8. Krajowy rzecznik dyscyplinarny i jego zastępcy
Lp.

44
45
46

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Andrzej Nowaczewski

rzecznik

2.

Alicja Garbalińska

zastępca rzecznika

3.

Zofia Kielan

zastępca rzecznika

4.

Halina Koniecka-Maliszewska

zastępca rzecznika

5.

Zofia Kos-Sokołowska

zastępca rzecznika

6.

Irena Kucharewicz

zastępca rzecznika

Ustawa o audytingu, art. 42.
Sprawozdanie Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2011, s. 30.
Ustawa o audytingu, art. 25 ust. 2.
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Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

7.

Janina Migdałek

zastępca rzecznika

8.

Ewa Sobińska

zastępca rzecznika

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.kibr.org.pl/pl/krd [15.10.2012].

Wszczęcie przez KRD dochodzenia dyscyplinarnego poprzedza postępowanie
wyjaśniające, mające na celu ustalenie okoliczności skutkujących odpowiedzialnością dyscyplinarną. Krajowy Rzecznik ma obowiązek wszcząć postępowanie wyjaśniające również na wniosek KNA, KRBR, KKN oraz Ministra Sprawiedliwości.
W przypadku zebrania w toku dochodzenia dowodów popełnienia przez biegłego rewidenta przewinienia dyscyplinarnego KRD sporządza wniosek o ukaranie
i wnosi go do KSD47. Jeżeli przewinienie dyscyplinarne godzi w interes publiczny,
zadania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego może wykonywać KNA.
W 2011 r. KRD łącznie ze swoimi zastępcami prowadził 1200 spraw, z czego
1039 wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wpłynęło w 2011 r.
(pozostałe obejmowały 160 spraw, które nie zostały zakończone w 2010 r. oraz
1 sprawę, wprawdzie zakończoną w 2010 r., ale zwróconą przez KSD do ponownego rozpoznania)48. Najwięcej wniosków złożyła do KSD Krajowa Rada Biegłych
Rewidentów (1135 wniosków). Dotyczyły one głównie spraw biegłych rewidentów niebiorących udziału w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym w latach
2009 i 2010. Wnioskodawcami były również: KKN (10 wniosków), KNA (9 wniosków), biegli rewidenci (8 wniosków), jednostki gospodarcze (11 wniosków), osoby fizyczne (22 wnioski) oraz inne jednostki (5 wniosków)49.
Z prowadzonych w 2011 r. spraw 731 zostało zakończonych przez KRD w formie albo postanowień o zamknięciu postępowania wyjaśniającego i odmowie
wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego (552 sprawy), albo postanowień o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego (179 spraw). Do KSD przekazano 123 wnioski o ukaranie oraz 5 spraw dotyczących złożonych zażaleń na postanowienia KRD
o umorzeniu bądź odmowie wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego. Znamienne
jest, że aż 96% wniosków o ukaranie dotyczyło spraw biegłych rewidentów, którzy
nie wzięli udziału w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym. Na koniec 2011 r.
w toku pozostało 341 spraw.
W ciągu całego 2011 r. Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny wydał 1043 postanowienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego oraz 461 postanowień o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego. Ponadto 3 razy wydawał zarządzenia o powołaniu trzyosobowego Zespołu Rzeczników do rozpatrzenia skargi na działania
zastępców KRD związane z prowadzonymi przez nich sprawami dyscyplinarny47
48
49
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mi i w 2 przypadkach zawiadomił prokuratora o podejrzeniu popełnienia przez
biegłych rewidentów przestępstw przewidzianych – w jednym przypadku w art.
77 (dopuszczenie sporządzenia sprawozdania finansowego niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcie w tym sprawozdaniu nierzetelnych danych), w drugim przypadku w art. 78 (sporządzenie niezgodnej ze stanem faktycznym opinii
o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach
rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej jednostki) ustawy
o rachunkowości.
5.	Krajowa Komisja Rewizyjna i Komisja Egzaminacyjna

Powoływana przez KZBR Krajowa Komisja Rewizyjna (KKR) składa się z od
3 do 5 członków (tabela 9), którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Do jej zadań należy kontrolowanie działalności
finansowej KIBR, wykonanie uchwał podjętych na KZBR oraz przedstawianie
wniosków w tym zakresie:
– Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów – niezwłocznie po przeprowadzeniu
kontroli;
– Krajowemu Zjazdowi Biegłych Rewidentów – w sprawozdaniu ze swojej
działalności50.
Ponadto KKR przedstawia Krajowemu Zjazdowi wniosek o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.
Tabela 9. Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1. Danuta Chmielewska

przewodnicząca

2. Krzysztof Cieśla

zastępca przewodniczącej

3. Kazimierz Grygutis

zastępca prezesa

4. Romuald Nowak

sekretarz

5. Ryszard Szwejk

skarbnik

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.kibr.org.pl/pl/kkr [15.10.2012].

W tym miejscu należy zauważyć, iż Krajowa Komisja Rewizyjna nie składa
sprawozdania ze swojej działalności do KNA. Natomiast takie organy KIBR, jak
KKN, KRBR, KSD oraz KRD, zobowiązane są do składania KNA rocznych sprawozdań z działalności za każdy rok kalendarzowy, w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Sprawozdanie do KNA składa również Komisja Egzaminacyjna.
50
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Funkcjonująca w strukturze KIBR Komisja Egzaminacyjna przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, w tym egzaminy dla kandydatów na biegłych
rewidentów. Zasady jej działania określają: ustawa o audytingu, rozporządzenia
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego i uchwały KRBR zatwierdzane przez
KNA. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzi 19 członków, powoływanych
i odwoływanych przez Ministra Finansów, a reprezentujących trzy podmioty:
Ministra Finansów (10 osób), KRBR (7 osób) i Komisję Nadzoru Finansowego
(2 osoby)51 (tabela 10). Przewodniczącego Komisji wybiera Minister Finansów
spośród jej członków, a ten z kolei wyznacza składy egzaminacyjne na poszczególne egzaminy (spośród członków Komisji) oraz ustala przewodniczących tych
składów. Kadencja Komisji, podobnie jak organów KIBR, trwa 4 lata.
Tabela 10. Skład Komisji Egzaminacyjnej
Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Krystyna Gertruda Świderska

przewodnicząca

2.

Dorota Będziak

członek

3.

Beata Bułhaków

członek

4.

Teresa Cebrowska

członek

5.

Anna Grzegrzółka

członek*

6.

Antoni Hanusz

członek

7.

Renata Hayder

członek

8.

Irena Olchowicz

członek

9.

Magdalena Witkowska-Gwizda

członek

10.

Bożena Zwolenik

członek

11.

Ryszard Gorycki

członek

12.

Antoni Kwasiborski

członek

13.

Zbigniew Messner

członek

14.

Józef Pfaff

członek

15.

Franciszek Wala

członek

16.

Krystyna Walkowiak-Szwierz

członek

17.

Joanna Wielgórska-Leszczyńska

członek

18.

Beata Baluta

członek**

19.

Małgorzata Burzyńska

członek

Instytucja rekomendująca

Ministerstwo Finansów

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

Komisja Nadzoru Finansowego

* Powołana z dniem 1 lipca 2011 r. Funkcję tę pełniła wcześniej Katarzyna Dębska.
** Powołana z dniem 21 września 2012 r. Wcześniej funkcję tę pełnił Piotr Staszkiewicz.
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.kibr.org.pl/pl/ke [15.10.2012].
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Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:
przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, w tym
egzaminu dyplomowego;
– stwierdzanie, na wniosek kandydata na biegłego rewidenta, odbycia praktyki
i aplikacji;
– ustalanie pytań testowych, zadań sytuacyjnych oraz przygotowywanie zestawów egzaminacyjnych na poszczególne egzaminy (w tym egzamin dyplomowy) dla kandydatów na biegłych rewidentów;
– rozpatrywanie odwołań od wyników egzaminów;
– przeprowadzanie egzaminów z obowiązującego w Polsce prawa gospodarczego (w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności rewizyjnych) dla
osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskane w innym państwie Unii Europejskiej lub państwie trzecim;
– ocena, czy wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych obowiązujące
w państwie trzecim są zgodne lub równoważne z warunkami określonymi
w ustawie o audytingu (dotyczy to sytuacji, gdy o uprawnienia wykonywania
czynności rewizji finansowej ubiega się osoba, która tytuł biegłego rewidenta
uzyskała w państwie trzecim)52.
W 2011 r. Komisja Egzaminacyjna, realizując zadania w zakresie organizacji postępowania kwalifikacyjnego, uczestniczyła w przygotowaniu projektów
uchwał KRBR dotyczących tegoż postępowania, uchwaliła wewnętrzną procedurę, określającą zasady gromadzenia i weryfikacji dokumentów wymaganych
w toku postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów,
oraz opracowała i ogłosiła w formie komunikatów zasady dotyczące przejścia na
nowy tryb postępowania kwalifikacyjnego i zaliczania zdanych egzaminów oraz
udokumentowania praktyki i aplikacji53. Ponadto prowadzono aktywną działalność informacyjną w tym zakresie.
W ciągu roku 2011 Komisja Egzaminacyjna odbyła łącznie 14 posiedzeń i podjęła 175 uchwał. W tym czasie przeprowadzono 29 egzaminów pisemnych (tematycznych), w których udział wzięło prawie 13 tys. kandydatów na biegłych rewidentów,
oraz 16 egzaminów dyplomowych. Praktykę w rachunkowości zaliczono 397 osobom, z czego aż 88% stanowili kandydaci na biegłych rewidentów zwolnieni z odbywania praktyki ze względu na posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. W przypadku 221 osób stwierdzono odbycie aplikacji, natomiast postępowanie
kwalifikacyjne w 2011 r. zakończyło 256 osób. Na koniec grudnia 2011 r. w postępowaniu kwalifikacyjnym brało udział 9661 osób, z czego 10% stanowiły osoby, które
zdały wszystkie egzaminy i znajdowały się w trakcie odbywania aplikacji54.
–

52
53
54

Por. ustawa o audytingu, art. 7.
Sprawozdanie Komisji Egzaminacyjnej za rok 2011, http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=3663&id=210943&typ=news, s. 2 [15.10.2012].
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Podsumowanie

Zasady funkcjonowania obowiązującego obecnie w Polsce systemu nadzoru
publicznego nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi oraz samorządem
zawodowym biegłych rewidentów określają przepisy ustawy o audytingu, która
weszła w życie w połowie 2009 r. i do której transponowane zostały postanowienia dyrektywy unijnej nr 2006/43/WE, określającej zasady przeprowadzania
badań rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych).
Na mocy tejże ustawy utworzono organ nadzoru publicznego – Komisję Nadzoru
Audytowego. Poprzez swe działania wypełnia ona funkcje: kontrolną, prewencyjną i informacyjną.
Elementami systemu nadzoru publicznego są również organy KIBR, na które
ustawodawca delegował niektóre zadania z zakresu nadzoru i zapewnienia jakości
rewizji finansowej. Wśród nich szczególną rolę odgrywa Krajowa Komisja Nadzoru, przeprowadzająca – przy pomocy zespołu kontrolerów i wizytatorów – czynności kontrolne w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Nader ważne zadania spoczywają również na funkcjonującej w strukturze
KIBR Komisji Egzaminacyjnej, która czuwa nad właściwym przygotowaniem do
zawodu kandydatów na biegłych rewidentów zarówno pod względem merytorycznym, jak i etycznym.
Przeprowadzona w artykule analiza organizacji, zadań i działalności KNA,
organów KIBR oraz Komisji Egzaminacyjnej pozwala stwierdzić, iż funkcjonujący w Polsce system nadzoru publicznego jest przejrzysty i obejmuje szeroki
wachlarz działań kontrolnych. Liczba i rodzaj wykrywanych nieprawidłowości,
ilość i zakres przeprowadzanych czynności kontrolnych oraz liczba i waga postępowań dyscyplinarnych z jednej strony potwierdzają zasadność funkcjonowania
systemu nadzoru publicznego, z drugiej zaś wskazują obszary, na których nadzór
ten powinien się koncentrować. Należy mieć nadzieję, iż działania podejmowane
w ramach systemu nadzoru publicznego przyczynią się do poprawy jakości czynności rewizji finansowej i wzrostu zaufania do prac biegłych rewidentów, a w konsekwencji zaowocują zwiększeniem wiarygodności i efektywności sprawozdań
finansowych oraz lepszym funkcjonowaniem rynków.
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Audyt finansowy na Ukrainie

Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja kształtu audytu zewnętrznego
na Ukrainie od strony jego ewolucji, ram prawnych, podmiotów zobowiązanych
i procedur audytu.
Powstanie niezależnego audytu na Ukrainie stało się możliwe po 1991 r., po
odzyskaniu przez Ukrainę niezależności. Prawne podstawy obowiązkowego niezależnego audytu pojawiły się w 1993 r. w związku z przyjęciem na Ukrainie ustawy O audytorskiej działalności, w której zostały ustalone prawne zasady prowadzenia audytu zewnętrznego, skierowane głównie na stworzenie systemu niezależnej kontroli w celu ochrony interesów właściciela. Na podstawie wspomnianego
aktu prawnego została utworzona Audytorska Izba Ukrainy, która funkcjonuje do
chwili obecnej jako niezależny, samodzielny organ Ukrainy na zasadach organizacji samorządowej audytorów na Ukrainie. Również w 1993 r. zgodnie z regulacjami ustawy O audytorskiej działalności został utworzony Związek Audytorów Ukrainy, który zajmuje się problemami rozwoju działalności audytorskiej na
Ukrainie.
1.	Ewolucja audytu na Ukrainie

W rozwoju niezależnego audytu na Ukrainie wyróżnić można trzy etapy.
Etap pierwszy – lata 1987-1992 – to tworzenie pierwszych audytorskich struktur. Potrzeba rozwoju gospodarki i ochrona obrotu gospodarczego i interesów
właścicieli firm spowodowała powstanie – jeszcze bez prawnych podstaw funkcjonowania – instytucji niezależnego udytu.
1
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Etap drugi – lata 1993-1998 – kiedy to kształtowały się podstaw normatywno-prawne niezależnego audytu w Ukrainie.
Etap trzeci – po 1999 r., do chwili obecnej – rozwój i doskonalenie działalności audytorskiej i dostosowanie jej do międzynarodowych standardów audytu
zewnętrznego.
18 kwietnia 2003 r. Audytorska Izba Ukrainy rozpoczęła wdrażanie Międzynarodowych Standardów Audytu, a decyzją Audytorskiej Izby Ukrainy (zarządzenie nr 240/7) od 03.11.2011 r. Międzynarodowe Standardy Audytu wprowadzono
do obowiązkowego stosowania przy sprawowaniu audytu na Ukrainie.
2. Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego
na Ukrainie

Przeprowadzenie audytu w Ukrainie jest obowiązkowe do:
1) potwierdzenia wiarygodności i pełności (kompletności) rocznej sprawozdawczości finansowej (jednostkowej i skonsolidowanej) notowanych na giełdzie
otwartych spółek akcyjnych, przedsiębiorstw-emitentow obligacji, profesjonalnych uczestników rynku papierów wartościowych, instytucji finansowych i innych podmiotów gospodarczych, których sprawozdawczość zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy podlega oficjalnemu ogłoszeniu, z wyjątkiem
instytucji i organizacji, które w całości utrzymywane są ze środków państwowego budżetu;
2) sprawdzenia finansowego stanu założycieli banków, przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, otwartych spółek akcyjnych, zakładów ubezpieczeń, grup
kapitałowych, instytucji wspólnego inwestowania (funduszy inwestycyjnych),
instytucji zaufania publicznego i pośredników finansowych;
3) emitentów papierów wartościowych i instrumentów pochodnych (derywatów), a także w czasie ubiegania się o licencję na prowadzenie profesjonalnej
działalności na rynku papierów wartościowych.
Na Ukrainie stworzone są prawne podstawy niezależności audytorów. Audytorom zabrania się bezpośrednio zajmować się innymi rodzajami działalności
przedsiębiorczej, co nie wyłącza ich prawa do otrzymywania dywidendy od posiadanych akcji i osiągania dochodów od innych praw korporacyjnych.
Audytorem nie może być osoba, która była sądzona za popełnione przestępstwa (nieprzedawnione) albo na którą w ciągu ostatniego roku nałożono karę
administracyjną za przestępstwo korupcyjne.
W prawie ukraińskim funkcjonuje definicja firmy audytorskiej. Audytorska
firma to osoba prawna, utworzona zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem,
której zadaniem jest prowadzenie wyłącznie działalności audytorskiej.
Udział założycieli (udziałowców, akcjonariuszy) firmy audytorskiej niebędących audytorami w kapitale statutowym firmy audytorskiej nie może przekroczyć
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30 procent. Kierownikiem (dyrektorem, prezesem) firmy audytorskiej może być
tylko audytor.
Certyfikacją audytorów (wyznaczeniem kwalifikacyjnej przydatności do zajmowania się działalnością audytorską) zajmuje się Audytorska Izba Ukrainy. Prawo do pełnienia działalności audytorskiej mają firmy audytorskie, włączone do
urzędowego Rejestru firm audytorskich i audytorów. Tryb certyfikacji audytorów,
którzy będą prowadzili audyt banków, zatwierdza Audytorska Izba Ukrainy po
uzgodnieniu z bankiem centralnym (Narodowym Bankiem Ukrainy).
Prawo do uzyskania certyfikatu audytora mają osoby fizyczne, które posiadają wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze udokumentowane w trybie
uznawanym na Ukrainie, niezbędną wiedzę na temat audytu, finansów, gospodarki i prawa gospodarczego, staż pracy nie krótszy niż trzy kolejne lata na stanowiskach rewidenta, księgowego, prawnika, finansisty, ekonomisty, asystenta
(pomocnika) audytora.
Wiedzę konieczną na temat audytu finansów, gospodarki i prawa gospodarczego niezbędną do otrzymania certyfikatu jest wyznaczana przez przeprowadzenie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego według programu zatwierdzonego
przez Audytorską Izbę Ukrainy. Termin ważności certyfikatu nie może przekraczać pięciu lat. Po tym okresie przedłużenie terminu ważności certyfikatu następuje drogą kontrolnego testu z zakresu wykonywania zawodu biegłego rewidenta
w trybie ustalonym przez Audytorską Izbę Ukrainy.
3.	Samorząd audytorów Ukrainy

Obowiązki Audytorskiej Izby Ukrainy można określić w sposób następujący:
1) prowadzenie certyfikacji osob zajmujących się działalnością audytorską;
2) zatwierdzanie krajowych standardów audytu;
3) zatwierdzanie programów przygotowania audytorów oraz po uzgodnieniu z bankiem centralnym Ukrainy programu przygotowania audytorów
banków;
4) prowadzenie rejestru audytorów;
5) wypełnianie kontroli nad firmami audytorskimi i audytorami w zakresie
obowiązującego prawa, krajowych i międzynarodowych standardów audytu,
norm fachowej etyki audytorów;
6) spełnianie warunków z zakresu zabezpieczenia niezależności audytorów przy
prowadzeniu badań oraz kontroli jakości usług audytorskich;
7) regulowanie stosunków między audytorami (firmami audytorskimi) a badanymi firmami w czasie pełnienia działalności audytorskiej i w razie konieczności wymierzanie sankcji za nieprawidłowości;
8) spełnianie innych obowiązków przewidzianych przepisami prawnymi dla
Audytorskiej Izby Ukrainy (ustawą i statutem).
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Corocznie Audytorska Izba Ukrainy otrzymuje od firm audytorskich i audytorów sprawozdania (raporty) o wykonanych przez nich pracach, prowadzi ich
analizę i przekazuje do Gabinetu Ministrów Ukrainy uogólnioną informację
o stanie audytorskiej działalności na Ukrainie.
W decyzji Audytorskiej Izby Ukrainy z 22 grudnia 2011 r. (nr 244/14), na
podstawie obowiązujących przepisów prawnych doprecyzowano listę usług, które
mogą świadczyć audytorzy (firmy audytorskie).
4.	Zakres przedmiotowy audytu

Zakres przedmiotowy audytu stanowią usługi z zakresu audytu, uwiarygodnienia oraz przeglądy sprawozdawczości finansowej, takie jak:
− ocena efektywności systemu kontroli wewnętrznej;
− ocena efektywności wykorzystania potencjału produkcyjnego;
− ocena efektywności funkcjonowania systemu zarządzania jednostką;
− ocena efektywności systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie;
− ocena efektywności systemów zarządzania personelem;
− ocena efektywności stosowanych systemów informatycznych;
− ocena efektywności stosowanych systemów ochrony danych i zapewnienia
bezpieczeństwa informacyjnego w działalności przedsiębiorstw;
− ocena efektywności systemów zarządzania korporacyjnego;
− ocena stanu przestrzegania w działalności przedsiębiorstwa obowiązujących
przepisów ustawodawstwa (podatkowego, celnego, gospodarczego in.);
− ocena (sprawdzenie) zgodności decyzji i działań jednosteki oraz pojedynczych operacji gospodarczych z obowiązującym ustawodawstwem;
− sporządzanie ekspertyz ekonomicznych (w tym sądowych w sytuacji posiadania statusu biegłego sądowego);
− wycena majątku;
− ocena (testowanie) niezawodności stosowanego systemu ewidencji księgowej;
− ocena (testowanie) odpowiedniości poziomu wiedzy fachowej personelu
zatrudnionego w sferze finansowo-gospodarczej jednostki;
− wykonywanie na indywidualne zamówienie analiz ekonomicznych, finansowych, opracowywanie strategii rozwoju i innych rodzajów analiz oceny stanu
i wyników gospodarczej działalności;
− sporządzanie planów i prognoz finansowych oraz ich weryfikacja;
− inne zadania z zakresu uwiarygodnienia informacji o jednostkach;
− dodatkowe usługi audytorskie określone w Międzynarodowych Standardach
Rewizji Finansowej;
− inne usługi związane z profesjonalną działalnością audytorską, dozwolone w ustawodawstwie Ukrainy, głównie w ustawie O audytorskiej działalności.
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Ponadto firmy audytorskie na Ukrainie mogą wykonywać dodatkowo takie
rodzaje działalności, jak:
1) prowadzenie ewidencji księgowej;
2) sporządzanie sprawozdań finansowych;
3) otwarcie ksiąg rachunkowych;
4) doradztwo w zakresie ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej, na
przykład:
− opracowanie polityki rachunkowości,
− określenie zasad i metodologii ewidencji księgowej oraz jej nadzorowanie,
− organizacja rachunkowości w jednostce,
− konsolidacja sprawozdawczości finansowej,
− zmiana formy prowadzenia ewidencji księgowej i podatkowej,
− opracowanie podstaw rachunkowości finansowej i podatkowej,
− inne rodzaje konsultacji i doradztwa w zakresie ewidencji księgowej
i sprawozdawczości.
Ważnym zadaniem firm audytorskich jest doradztwo podatkowe i finansowe
jednostek, w tym przedsiębiorstw, takie jak:
1) konsultacje i opracowywanie systemów kontroli wewnętrznej;
2) konsultacje podatkowe, w tym w zakresie organizacji i strategii podatkowych,
ewidencji dla celów podatkowych i sprawozdawczości;
3) sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań dla celów podatkowych;
4) konsultacje odnośnie do stosowania technologii informatycznych.
Ustawodawstwo z zakresu audytu na Ukrainie zezwala firmom audytorskim
na prowadzenie konsultacji w różnych sprawach organizacji i prowadzenia biznesu, jak na przykład:
− prawne zabezpieczenie zmiany formy organizacyjnoprawnej (albo warunków
czy wyników zmiany), zmiany form gospodarowania, formy własności, prawidłowości oddzielnych gospodarczych operacji itp.;
− organizacyjne zabezpieczenie zarządzania jednostką – organizacja pracy jednostki, restrukturyzacja, przekształcenia, opracowanie nowego systemu ewidencji księgowej, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, opracowanie
wewnętrznych instrukcji dla pracowników, opracowywanie wewnętrznych
standardów zarządzania korporacyjnego itp.;
− zabezpieczenie systemu informacyjnego kierowania jednostką – konsultowanie wyboru programów komputerowych do automatyzacji ewidencji księgowej i sprawozdawczości, także wewnętrznej kontroli (audytu), opracowanie
instrukcji obiegu dokumentów, wzorów wewnętrznych dokumentów, opracowywanie kierunków przepływu informacji w systemie kierowania jednostką;
prowadzenie treningów, seminariów i szkoleń na temat aktualnych problemów ewidencji księgowej, opodatkowania, prawnego zabezpieczenia i organizacji kierowania jednostką, opracowywanie zasad zabezpieczenia bezpieczeństwa biznesu itp.;
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− kierowania przepływami pieniężnymi, opracowywanie polityki inwestycyjnej.
Inne formy działalności firm audytorskich to:
− opracowanie dla zleceniodawcy dokumentów koniecznych dla legalizacji,
organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej (statutów, zarządzeń
i innych przepisów wewnętrznych, instrukcji służbowych, umów wynagrodzeń personelu itp.);
− prowadzenie profesjonalnych treningów dla księgowych i zarządzających jednostkami w zakresie przedmiotu audytu;
− reprezentowanie interesów zleceniodawcy w sprawach ewidencji księgowej
i audytu oraz opodatkowania w organach państwowych, innych organizacjach
albo w sądzie;
− inne rodzaje profesjonalnych usług, których świadczenie nie koliduje z międzynarodowymi standardami działalności audytorskiej, Kodeksu etyki audytora i które nie są zabronione obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy oraz
decyzjami Audytorskiej izby Ukrainy;
− organizacyjne i metodyczne zabezpieczenie audytu;
− opracowywanie i publikacja materiałów metodycznych z zakresu audytu
(wskazań, rekomendacji, praktycznych przewodników, wewnętrznych standardów, oprogramowania itp.);
− prowadzenie fachowych treningów dla praktykujących audytorów;
− organizacja kontroli jakości audytorskich usług.
5.	Niezależność audytorów na Ukrainie

W regulacjach prawnych na Ukrainie duże znaczenie przywiązuje się do niezależności audytorów. Audytorska Izba Ukrainy wydała regulacje zabezpieczające tę niezależność. Przepis o zabezpieczeniu niezależności audytora obejmuje
zarówno audytorów, jak i firmy audytorskie, prowadzące działalność w zakresie
świadczenia usług audytorskich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania
się przeprowadzenia audytu w następujących przypadkach:
1) Audytorem nie może być osoba, który ma bezpośrednie stosunki rodzinne
z członkami organów zarządu kontrolowanego podmiotu gospodarowania.
Podlega to sprawdzeniu.
2) Audytorem nie może być osoba, który ma osobiste interesy majątkowe (powiązania kapitałowe i organizacyjne) z kontrolowanym podmiotem, co podlega
sprawdzeniu.
3) Audytorem nie może być osoba, która jest członkiem organów kierowania, założycielem albo właścicielem kontrolowanego podmiotu, co podlega
sprawdzeniu.
4) Audytorem nie może być osoba, która jest pracownikiem kontrolowanego
podmiotu i podlega to sprawdzeniu.
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5) Audytor nie może być pracownikiem, współwłaścicielem (akcjonariuszem,
udziałowcem) oddziału (filii), przedstawicielstwa audytowanego podmiotu,
co podlega sprawdzeniu.
6) Audytu nie należy przeprowadzać, jeżeli wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie usług audytorskich nie uwzględnia potrzebnego dla odpowiedniej jakości wykonania takich usług czasu, należnych procedur, wiedzy
fachowej, kwalifikacji i stopnia odpowiedzialności audytora.
7) Audytorem nie może być osoba, która świadczy usługi doradcze dla audytowanego podmiotu i podlega to sprawdzeniu.
8) Audytem nie może być osoba, która ma jakiekolwiek relacje prawne z instytucją finansową, która podlega audytowi. Podlega to sprawdzeniu.
9) Audytorem nie może być osoba, która jest w jakiejkolwiek formie dłużnikiem instytucji finansowej, co podlega sprawdzeniu.
10) W innych wypadkach, w których występuje inny konflikt interesów lub nie
są zabezpieczone inne wymogi zabezpieczające niezależność audytora.
Za nieprzestrzeganie wymogów odnośnie do zapewnienia niezależności przewidziane są sankcje określone ustawami Ukrainy, międzynarodowymi standardami audytu i wytycznymi Audytorskiej Izby Ukrainy. Audytorzy i firmy audytorskie ponoszą także odpowiedzialność przewidzianą ustawą O audytorskiej
działalności.
6.	Specyfika audytu banków

Swoją specyfikę ma działalność audytorska w instytucjach finansowych. Decyzją banku centralnego (Narodowego Banku Ukrainy) dla zabezpieczenia należytej
kontroli audytorskiej, zgodnej z wymogami ustawodawstwa Ukrainy, oraz zwiększenia bezpieczeństwa banków utworzono Komitet do spraw Audytu Banków.
W swojej działalności Komitet kieruje się obowiązującym w zakresie audytu ustawodawstwem Ukrainy i przepisami wydawanymi przez Narodowy Bank Ukrainy.
Liczebność Komitetu to dziewięć osób. W skład Komitetu wchodzi sześciu
przedstawicieli delegowanych przez bank centralny, jeden przedstawiciel wytypowany przez Audytorską Izbę Ukrainy, jedna osoba zaproponowana przez
Państwową Komisję Regulacji Rynku Usług Finansowych Ukrainy oraz jedna
osoba delegowana przez Państwową Komisję Papierów Wartościowych i Rynku
Kapitałowego.
Na czele Komitetu stoi z urzędu wiceprezes banku centralnego, który w zakresie odpowiedzialności w banku centralnym kontroluje działalność nadzoru bankowego w Narodowym Banku Ukrainy.
Podczas bieżącej pracy Komitetu w granicach jego uprawnień może on – do
rozpatrzenia oddzielnych problemów jego działalności – korzystać z pomocy
ekspertów (specjalistów) z danej dziedziny. Komitet może rozpatrywać proble-
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my i wnioski zgłaszane przez członków Związku Audytorów Ukrainy, Audytorskiej Izby Ukrainy, Federacji Profesjonalnych Księgowych i Audytorów Ukrainy,
Związku Ukraińskich Banków i innych fachowych organizacji audytorów.
Zarząd Narodowego Banku Ukrainy w przypadku obecności uzasadnionych
podstaw ma prawo:
− nieuwzględniania lub unieważniania decyzji Komitetu;
− po uzgodnieniu z przewodniczącym Komitetu wyłączać ze składu Komitetu
jego dowolnego członka albo włączać nowych członków do składu Komitetu.
Komitet do spraw Audytu Banków wyznacza warunki i tryb prowadzenia
rejestru audytorów banków oraz podejmuje decyzje o włączeniu lub wykreśleniu
z niego audytorów banków. W razie ujawnienia faktów naruszenia przez audytora
banku wymogów ustawodawstwa Ukrainy, w tym aktów prawnych wydawanych
przez Narodowy Bank Ukrainy, Międzynarodowych Standardów Audytu, zasad
niezależości i etyki audytora oraz krajowych standardów audytu, podejmowane
są sankcje przewidziane w regulacjach wydanych przez Audytorską Izbę Ukrainy
(Decyzja z dnia 18.04.2003, nr 122).
Komitet adekwatnie do stwierdzonych uchybień audytora ma prawo wyłączyć audytorów banków z rejestru albo zwrócić się do Audytorskiej Izby Ukrainy
z zaleceniem zastosowania odpowiednich sankcji.
Ponadto Komitet do spraw Audytu Banków:
1) sprawdza kompletność zestawu dokumentów audytorów banków wymaganych prawem w celu podjęcia decyzji o włączeniu ich do Rejestru Audytorów
Banków;
2) otrzymuje od służb nadzoru bankowego przy banku centralnym informację
o wynikach kontroli banków prowadzonych przez nadzór i analizuje przypadki ich zgodności z wynikami przeprowadzonych badań audytorskich;
3) w razie ujawnienia przez służby nadzoru bankowego faktów naruszenia przez
audytora (firmę audytorską) specjalnych wymogów ustawodawstwa do spraw
przeprowadzania audytu, ustalonych artykułem 20 ustawy O audytorskiej
działalności, Komitet może nakazać przeprowadzenie przez bank ponownego
audytorskiego sprawdzenia sprawozdawczości finansowej przez innego audytora (firmę audytorską), których niezależność nie wywołuje wątpliwości;
5) zaprasza audytorów banków na obrady Komitetu w celu wyjaśnienia stwierdzonych przez bank centralny faktów naruszeń przez audytorów wymogów
ustawodawstwa Ukrainy, w tym regulacji prawnych Narodowego Banku
Ukrainy oraz krajowych i międzynarodowych standardów audytu;
6) otrzymuje od banków, audytorów banków i Audytorskiej Izby Ukrainy informacje w wersji papierowej i elektronicznej w zakresie zawartym w kompetencjach Komitetu;
7) rozpatruje i uzgadnia program przygotowania kandydatów na audytorów,
którzy ubiegają się o przeprowadzanie audytu banków, przeprowadza egzamin
kwalifikacyjny na audytora banków, prowadzi szkolenia z zakresu podwyższa-
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nia kwalifikacji dla audytorów banków, opierając się na zaleceniach Audytorskiej Izby Ukrainy;
8) przekazuje do rozpatrzenia Komisji do spraw Nadzoru i Regulacji Działalności Banków przy Narodowym Banku Ukrainy albo do Zarządu Narodowego
Banku Ukrainy propozycje w zakresie zaleceń (instrumentów) oddziaływania na banki w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa i wymagań nadzoru
bankowego;
9) inne funkcje i uprawnienia, które wypływają z trybu certyfikacji audytorów
banków, który jest zatwierdzany przez Audytorską Izbę Ukrainy po uzgodnieniu z bankiem centralnym.
Organizacyjną formą działalności Komitetu są obrady. Decyzje Komitetu
podejmowane są zwykłą większością głosów pod warunkiem obecności nie mniej
niż dwóch trzecich członków Komitetu. W razie równego podziału głosów decydujący jest głos przewodniczącego Komitetu.
Decyzje mieszczące się w kompetencjach Komitetu nabierają mocy prawnej
z chwilą ich podjęcia. O decyzjach Komitetu informowana jest Audytorska Izba
Ukrainy oraz kandydaci na audytorów i audytorzy banków.
Narodowy Bank Ukrainy w specjalnym akcie prawnym określił tryb prowadzenia rejestru firm audytorskich, które mają prawo do prowadzenia audytorskich sprawdzeń banków. Ten akt prawny uwzględnia regulacje ustaw Ukrainy:
O Narodowym Banku Ukrainy, O bankach i działalności bankowej, O audytorskiej działalności i przepisów prawnych wydawanych przez Narodowy Bank
Ukrainy, odnoszących się do kwestii prowadzenia audytu banków.
Wspomnianym aktem prawnym ustala się tryb włączenia przez Narodowy
Bank Ukrainy firm audytorskich do rejestru audytorskich firm, które mają prawo do prowadzenia audytu banków, trybu jego prowadzenia i łączenia z rejestru
firm audytorskich. Bank Narodowy Ukrainy włącza audytorską firmę do rejestru,
dokonuje także zmian w rejestrze. Firma audytorska ma prawo przeprowadzać
audyt banku i sporządzać opinię i raport z audytu stosownie do wyników audytu
sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i innej
informacji odnośnie do finansowo-gospodarczej działalności banku wyłącznie
w okresie posiadania certyfikatu (uprawnień) do prowadzenia audytu banków.
Termin ważności świadectwa wydawanego przez Narodowy Bank Ukraiem nie
może przekraczać pięciu lat.
Rejestr Audytorów Banków jest prowadzony przez Narodowy Bank Ukrainy
w formie elektronicznej. Bank centralny publikuje i regularnie dokonuje wpisów
o zmianach w rejestrze na oficjalnej stronie internetowej Narodowego Banku
Ukrainy i corocznie (według stanu na 1 stycznia każdego kalendarzowego roku)
publikuje w wersji papierowej w oficjalnym publikatorze Narodowego Banku
Ukrainy „Wiestnik Nacionalnogo banka Ukrainy”.
Narodowy Bank Centralny podejmuje decyzję o wykreśleniu audytorskiej firmy z rejestru w razie:
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− ujawnienia przez bank centralny faktów niewiarygodności rocznej sprawo
zdawczości finansowej, skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej i innej
informacji o stanie sytuacji finansowej banku, w sytuacji gdy firma audytorska
nie ujawniła takich nieprawidłowości w sprawozdaniu audytora;
− niezgodności (więcej niż dwa razy w ciągu pięciu lat) złożonego sprawozdania
audytora z wymogami ustawodawstwa Ukrainy, w tym przepisów Narodowego Banku Ukrainy, krajowych norm prawnych i standardów audytu, także
przepisów zatwierdzonych przez Audytorską Izbę Ukrainy i międzynarodowych standardów audytu i etyki oraz niezależności biegłego rewidenta;
− niepodania do Narodowego Banku Ukrainy informacji i dokumentów wymaganych od audytorów w myśl wymogów art. 70 ustawy Ukrainy O bankach
i działalności bankowej;
− systematycznego nieuwzględnienia (dwa razy i więcej) przez audytora upomnień Narodowego Banku Ukrainy na temat opinii i raportu z badania sprawozdawczości finansowej banku sprawdzenia oraz nieuwzględniania przez
firmę audytorską i bank wymagań banku centralnego w kwestii usunięcia
nieprawidłowości;
− ustalenia faktów podania niewiarygodnej informacji o firmach audytorskich
w dokumentach skierowanych do Narodowego Banku Ukrainy w celu uzyskania świadectwa (certyfikatu) lub wydania duplikatu do prowadzenia audytu
banków, także przedłużenia terminu jego działania albo wprowadzenia zmian
do Rejestru Audytorów Banków;
− utraty przez firmę praw do pełnienia działalności audytorskiej odpowiednio
do wymogów prawa Ukrainy O audytorskiej działalności;
− ujawnienia przez Narodowy Bank Ukrainy faktów nieprawidłowości
w działalności audytorskiej firmy, utraty kwalifikacji jej kierownictwa albo
zatrudnionych audytorów stwierdzonych w dokumentach przekazywanych
przez firmę audytorską do banku centralnego w celu wprowadzenia ich do
Rejestru;
− niewystąpienia przez firmę audytorską do banku centralnego o stosowne
certyfikaty po zakończeniu ważności certyfikatów w terminie dłuższym niż
10 dni roboczych;
– wystąpienia firmy audytorskiej (w dowolnej formie) do Narodowego Banku
Ukrainy o wykreślenie z Rejestru Audytorów Banków.
Wykreślenie firmy audytorskiej z rejestru dokonuje się na mocy decyzji Komitetu o anulowaniu świadectwa (certyfikatu). Narodowy Bank Ukrainy po podjęciu
decyzji o wykreśleniu firmy audytorskiej z Rejestru w ciągu pięciu dni roboczych
wpisuje zmiany do Rejestru.
Na obecnym etapie rozwoju audytu na Ukrainie pozostało do rozwiązania
wiele problemów. Jednym z nich jest niedostateczna liczba opracowań metodycznych z zakresu kontroli audytorskich. Niedoskonałość metod audytu pociąga za
sobą niedokładność wniosków audytorów stosownie do standardów międzyna-
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rodowych. Problemem jest także niedostateczna liczba wykwalifikowanej kadry
audytorskiej, jak też nieobecność metodycznych rekomendacji do zastosowania
komputeryzacji audytu.
Podsumowanie

Podsumowując, rozwój audytu zewnętrznego na Ukrainie w początkowym
etapie, w latach 1993-1994, był narzucony odgórnie przez organy państwowe
w efekcie nacisków Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Takie okoliczności w pewnym sensie spowalniały rozwój ojczystego audytu
zewnętrznego. W tym okresie nie przewidywano znaczenia audytu zewnętrznego
dla obrotu gospodarczego. W latach 1999-2001 sytuacja diametralnie się odmieniła. Problemy i poziom komplikacji ewidencji księgowej, zwłaszcza podatkowej,
zmiany form ewidencji, istotne sprzeczności ustawodawstwa, trudności i niejednoznaczności przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, głównie skonsolidowanych, znaczna odpowiedzialność i sankcje finansowe za nieprawidłowości
w działalności i rachunkowości jednostek zachęcają do korzystania z usług firm
audytorskich. Zwłaszcza zarządzający jednostkami pragną zabezpieczyć się od
odpowiedzialności oraz możliwymi stratami finansowymi i korzystają z usług
firm audytorskich.
Tak więc w społeczeństwie powstała obiektywna konieczność korzystania
z niezależnej fachowej kontroli nad działalnością przedsiębiorstw i jej wynikami
prezentowanymi w sprawozdaniu finansowym. Jednakże z całą odpowiedzialnością należy stwierdzić, że zapotrzebowanie na usługi audytora jako obrońcy interesów właściciela czy potencjalnego inwestora nie istnieje lub jest bardzo rzadkie.
Korzystanie z usług audytorów na Ukrainie jest powszechne jedynie ze względu na wymogi prawne potwierdzenia przez niezależnego audytora wskaźników
rocznej sprawozdawczości finansowej. Jednakże inwestorzy i inni użytkownicy
sprawozdawczości finansowej nie odnoszą się z należnym zaufaniem do wniosków audytora, do wiarygodności stwierdzonej sytuacji finansowej i rachunkowości jednostki. Można powiedzieć, że powszechny brak zaufania w obrocie gospodarczym przenosi się także na zewnętrzny audyt finansowy. Jednakże przyczyny
tego wykraczają poza zakres tematyczny niniejszego artykułu.
Obok problemów przedstawionych wyżej istnieje poważny problem kształtowania ceny na usługi audytorskie, a mianowicie w kwestii metodyki jej wyznaczenia. Ze względu na zróżnicowany zakres świadczonych usług oraz poziom ich
komplikacji trudno ujednolicić stawki za usługi audytorskie. Na Ukrainie nie
funkcjonuje jednolity system rozliczenia kosztu usługi audytorskiej, toteż audytorzy często wykorzystują własny system kształtowania ceny za swoje usługi.
Najczęściej taki system opiera się na określeniu liczby godzin pracy audytorów
i godzinowej stawki za usługi audytora. Głównym problemem przy przeprowa-
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dzaniu wyceny usług audytora jest możliwość zawyżania albo zaniżania ich kosztu, swego rodzaju uznaniowość.
Moim zdaniem przyszłością audytu na Ukrainie jest ograniczenie lub znaczne zmniejszenie skali podmiotów objętych obowiązkiem audytu. Chodzi głównie
o zwolnienie z obowiązkowego audytu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
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Gyöngyvér Takáts1

Funkcjonowanie systemu rewizji finansowej
na Węgrzech

Wprowadzenie

Gwarancją wiarygodnego sprawozdania finansowego jest rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jednak problem wiarygodności sprawozdania finansowego odnosi się nie tylko do rachunkowości, ale i do rewizji finansowej. Celem
sprawozdania finansowego jest obiektywne i wierne przedstawienie rzeczywistości gospodarczej jednostki. Badanie rocznego sprawozdania finansowego ma na
celu ocenę, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawia obraz przedsiębiorstwa. Czynności rewizji finansowej
polegają na sprawdzeniu wiarygodności rachunkowości jednostki gospodarczej
jako systemu informacyjnego. Użytkownicy informacji dostarczanych w ramach
sprawozdania finansowego mogą mieć pewność, że informacje te są wiarygodne,
jeżeli badanie jest przeprowadzone przez niezależnych biegłych rewidentów, gdy
cały system rewizji finansowej zapewnia niezależność i obiektywizm procedurze
wykonywania audytu.
Wiarygodne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym są fundamentem funkcjonowania gospodarki rynkowej i gwarantem bezpieczeństwa obrotu
gospodarczego. Jednocześnie kształtują pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa
działającego na tym rynku, co w warunkach coraz silniejszej konkurencji może
decydować o jego istnieniu. Dlatego badanie sprawozdania finansowego jako
gwarancja zapewnienia wiarygodności ma szczególnie istotne znaczenie dla
całego rynku gospodarczego. Systemy rewizji finansowej w krajach Unii Europejskiej i na całym świecie ze względu na różnego rodzaju oszustwa księgowe
uległy gruntownym przeobrażeniom. Celem tych zmian jest zwiększenie wiarygodności informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstw
i tym samym bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Zapewnienie wiarygodności
1
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uzyskuje się poprzez podniesienie jakości pracy biegłych rewidentów. Głównymi
determinantami2 tego celu są:
− międzynarodowe standardy rewizji finansowej wysokiej jakości;
− kodeks zawodowej etyki wymagający niezależności biegłego rewidenta;
− system zapewnienia jakości i nadzór;
− kształcenie ustawiczne;
− ład korporacyjny firm audytorskich.
Wytyczne i zalecenia dotyczące wymienionych obszarów zawarte zostały
w dyrektywie 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań
finansowych (dalej: dyrektywa). Przepisy dyrektywy w zasadniczy sposób zmieniały funkcjonowanie systemu rewizji finansowej w krajach Unii Europejskiej,
w szczególności w zakresie zapewnienia jakości i związanego z nim nadzoru
publicznego.
Dyrektywa nie daje szczegółowych rozwiązań regulacyjnych dotyczących
nadzoru publicznego. Minimalne wymagania w niej zawarte mają na celu umożliwienie skutecznej współpracy na szczeblu Wspólnoty. Jak wynika z badań3, struktura, wielkość, finansowanie obecnie działających systemów nadzoru publicznego, a tym samym działanie całego systemu rewizji finansowej w poszczególnych
krajach jest różne; mimo że zostały ustanowione w tym samym celu, mają wykonywać to samo zadanie i stosują podobne zasady.
Celem referatu jest przedstawienie funkcjonowania systemu rewizji finansowej na Węgrzech, w tym w szczególności nadzoru publicznego jako ostatniego
ogniwa w procesie zapewnienia wiarygodności sprawozdania finansowego oraz
zapewnienia niezależności biegłego rewidenta, która jest fundamentem rzetelności badania sprawozdania finansowego.
1.	Prawne aspekty systemu rewizji finansowej na Węgrzech

Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywę Rady 78/660/EWG
i 83/349/EWG oraz uchwalająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (dalej: dyrektywa)
stworzyła podstawę do przyjęcia nowych regulacji w zakresie rewizji finansowej
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Implementacja przepisów dyrektywy w zasadniczy sposób zmieniła warunki i zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta w tych krajach.
2
3

F. del Valle, IFAC, „Számvitel – Adó – Könyvvizsgálat” 2011, nr 5.
http://ec.europa.eu/ internal_market/auditing/docs/relations/10122008_bg_paper_en.pdf
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Na Węgrzech przepisy dyrektywy zostały transponowane poprzez ustawę
LXXV. z 2007 r. o Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, o rewizji finansowej oraz
nadzorze publicznym (dalej: ustawa o rewizji finansowej). Ramy prawne ustawowych badań rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych tworzą:
− ustawa LXXV. z 2007 r. o Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, o rewizji finansowej oraz nadzorze publicznym4;
− ustawa C. z 2000 r. o rachunkowości5;
− Krajowy Standard Rewizji Finansowej o przyjęciu Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej6.
Przepisy ustawy o rewizji finansowej regulują czynności rewizji finansowej
oraz wszystkie wymogi, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego wykonywania tych czynności. Przez czynności rewizji finansowej rozumie się badania
sprawozdania finansowego wynikającego z obowiązku prawnego. Z definicji regulaminu etyki wynika jednak, że poprzez czynności rewizji finansowej rozumie się
też badania wybrane dobrowolnie przez jednostki.
Przepisy w ustawie o rewizji finansowej zostały uporządkowane w sposób
następujący:
Rozdział I.	
Przepisy ogólne
Rozdział II.	
Biegli rewidenci
Rozdział III.	 Firma audytorska
Rozdział IV.	 Przepisy wspólne dotyczące biegłych rewidentów i firm
audytorskich
Rozdział V.	 Przepisy dotyczące biegłych rewidentów i firm audytorskich
z Państw trzecich
Rozdział VI.	 Uzyskanie kwalifikacji zawodowej biegłego rewidenta
Rozdział VII.	 Egzamin dyplomowy
Rozdział VIII.	 Zatwierdzenie biegłych rewidentów z innych Państw
Rozdział IX.	 Ustawiczne doskonalenie zawodowe
Rozdział X.	
Struktura i funkcjonowanie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
Rozdział XI.	 System zapewniania jakości
Rozdział XII.	 Dochodzenie dyscyplinarne i sankcje
Rozdział XIII.	 Współpraca z władzami regulacyjnymi innych Państw
Rozdział XIV.	 Nadzór publiczny
Rozdział XV.	 Nadzór administracji publicznej
Rozdział XVI.	 Przepisy końcowe.

4
5
6

2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről,
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről.
2000. évi C. törvény a számvitelről.
Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Minőségellenőrzési Standardok alkalmazásáról.
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W ustawie o rewizji finansowej uregulowane zostały więc wszystkie kwestie
wymagane przez dyrektywę. Regulacja ustawy o rewizji finansowej wykracza
nawet poza zakres dyrektywy, ponieważ w rozdziale XI, jako element systemu
zapewnienia jakości, uregulowano też kwestię odpowiedzialności biegłych rewidentów za przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Przepisom ustawy o rewizji finansowej podlegają:
− Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (dalej Krajowa Izba);
− biegli rewidenci;
− firmy audytorskie;
− biegli rewidenci i firmy audytorskie z innych Państw zarejestrowani przez
Krajową Izbę;
− kandydaci na biegłych rewidentów;
− biegli rewidenci posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu za granicą
zamierzający wykonać czynności rewizji finansowej na terenie kraju;
− Komisja Nadzoru Audytowego.
Czynności rewizji finansowej na Węgrzech mogą wykonywać:
− biegli rewidenci, tj. osoby fizyczne zatwierdzone i będące członkiem Krajowej
Izby Biegłych Rewidentów, oraz
− firmy audytorskie, tj. osoby prawne niezależnie od ich formy prawnej zatwierdzone przez Krajową Izbę.
W 2012 r. liczba osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta (członków Krajowej Izby) wynosi 5422, z czego 3141 osób aktywnie wykonuje zawód
biegłego rewidenta. Ponadto na rynku działa 3151 firm audytorskich.
Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta na Węgrzech wynikają
z Krajowego Standardu Rewizji Finansowej. Ustawa o rewizji finansowej definiuje
standardy rewizji finansowej jako Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) oraz zalecenia wydane przez International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) w formie, w jakiej są one opublikowane na stronie
Krajowej Izby w języku węgierskim. Standardy te zostały przyjęte w ramach Krajowego Standardu Rewizji Finansowej, który obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.
wraz z uzupełniającymi definicjami, dodatkowymi wymogami oraz wyjaśnieniami (tabela 1). Mają one na celu dostosowanie regulacji wynikających z MSRF do
węgierskich uwarunkowań prawnych.
Tabela 1. Krajowy Standard Rewizji Finansowej
Definicje uzupełniające
− partner odpowiedzialny za
badanie, tj. główny biegły
rewident;

Wymogi dodatkowe

Wyjaśnienia uzupełniające

− przestrzeganie MSRF odpo− MSRF 240 („Odpowiedzialność
wiednich dla danego badania
biegłego rewidenta podczas
(MSRF 200);
badania sprawozdań finanso− dokumentacja (MSRF 230 oraz
wych dotycząca oszustw”);
MSKJ1);
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Definicje uzupełniające

Wymogi dodatkowe

Wyjaśnienia uzupełniające

− opinia biegłego rewidenta,
− formułowanie opinii i spra− MSRF 250 („Uwzględnienie
określona w ustawie o rachunwozdania na temat sprawozdań
prawa i regulacji podczas badakowości (opinia z zastrzeżefinansowych (MSRF 700);
nia sprawozdań finansowych”);
niem, opinia negatywna, odmó- − modyfikacja opinii w sprawoz- − MSRF 560 („Późniejsze
wienie wydania opinii).
daniu niezależnego biegłego
zdarzenia”).
rewidenta (MSRF 705) oraz
− informacje porównawcze −
dane korespondujące i porównawcze sprawozdań finansowych (MSRF 710).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard
a Nemzetközi Könyvvizsgálati és Minőségellenőrzési Standardok alkalmazásáról.

2.	Zakres podmiotowy rewizji finansowej

Problem wiarygodności sprawozdania finansowego odnosi się nie tylko do
sprawozdania poszczególnych jednostek gospodarczych, ale do sprawozdań
finansowych poszczególnych krajów w ogóle. Pod względem oceny bezpieczeństwa obrotu gospodarczego kraju istotne znaczenie ma krąg jednostek podlegających badaniu przez biegłego rewidenta. Zdaniem autorki im więcej jednostek
gospodarczych podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, tym
większa pewność otoczenia społecznego, że informacje pochodzące ze sprawo
zdania finansowego przedsiębiorstw są wiarygodne. Przyczynia się to do poprawienia wizerunku przedsiębiorstw na rynku i zwiększenia zaufania publicznego.
Zakres podmiotowy rewizji finansowej został określony w par. 155 ustawy
o rachunkowości. Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego
rewidenta zależy od wysokości uzyskanych przychodów netto ze sprzedaży z ostatnich dwóch lat oraz od średniorocznego zatrudnienia. Zgodnie z obecnymi wymogami za rok 2011 obowiązkowi badania podlegały jednostki gospodarcze, których:
− przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 100 000 000 HUF (353 232 euro7)
oraz
− średnioroczne zatrudnienie było wyższe niż 50 osób.
Próg 100 000 000 HUF przychodów netto ze sprzedaży był progiem bardzo
niskim. W zasadzie oznaczało to, że wszystkie jednostki gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości podlegały obowiązkowi
badania przez biegłego rewidenta.
Za lata 2012 i 2013 próg przychodów netto ze sprzedaży będzie stopniowo
podwyższony, tj. za rok obrotowy 2012 wynosi 200 000 000 HUF (704 464 euro),
a za 2013 r. – 300 000 000 HUF (1 059 696 euro).
7

Według kursu Narodowego Banku Węgier z 25 września 2012 r.
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Z danych wynika, iż w 2009 r. przy progu 100 000 000 HUF 42 000 jednostek
podlegało obowiązkowi badania. Z tego ok. 18 000 jednostek wykazało przychody
netto ze sprzedaży powyżej 300 000 000 HUF. Dlatego szacuje się, że podwyższenie progu do 300 000 000 HUF oznacza spadek liczby jednostek podlegających
obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta o 60%, tj. zawężenie rynku biegłych rewidentów.
3.	Nadzór publiczny i system zapewnienia jakości

Artykuł 32 dyrektywy zobowiązuje kraje członkowskie do zorganizowania
skutecznego systemu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami. Publicznym nadzorem objęci są wszyscy biegli rewidenci i firmy audytorskie.
Publiczny system nadzoru na Węgrzech wykonują:
− Komisja Nadzoru Audytowego;
− Krajowa Izba Biegłych Rewidentów;
− Minister właściwy ds. finansów publicznych.
Nadzór publiczny zarządzany jest przez Komisję Nadzoru Audytowego, która wykonuje swoje zadania wraz z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów. Komisję Nadzoru Audytowego uznaje się za organ niezależny. Minister właściwy
ds. finansów publicznych wykonuje zadanie nadzoru administracji publicznej,
nadzoru praworządności, ponieważ Komisja Nadzoru Audytowego nie jest organem administracji publicznej. W zakresie nadzoru Komisja i minister są organami kolegialnymi.
Komisja Nadzoru Audytowego ma 7 członków. Odpowiadając na wymagania
dyrektywy w ustawie o rewizji finansowej przyjęto, że większość członków Komisji powinny stanowić osoby niewykonujące zawodu co najmniej od trzech lat.
W związku z tym w pierwszej kadencji rozpoczynającej się od 1 stycznia 2008 r.
w Komisji zasiadały 4 osoby niewykonujące, a 3 osoby wykonujące zawód biegłego rewidenta. Kadencja trwa 5 lat. Te same osoby mogą być wybrane maksymalnie na dwie kadencje.
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów jest organem administracji publicznej
posiadającym osobowość prawną. To Krajowa Izba jest właściwą władzą w zakresie zatwierdzenia, rejestracji biegłych rewidentów i firm audytorskich, organizacji systemu zapewnienia jakości, zapewnienia efektywnego systemu dochodzeń i sankcji oraz rejestracji biegłych rewidentów i firm audytorskich z krajów
trzecich. Jej najwyższym organem jest Zjazd Biegłych Rewidentów. Prezydium
Krajowej Izby zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach składa się
z 17 członków, wybranych minimalnie na 3 lata, a maksymalnie na 5 lat. Krajowa
Izba zadania wykonuje poprzez swoje organy (komitety).
Zadaniem Komisji Nadzoru Audytowego jest zgodnie z par. 189 ustawy
o rewizji finansowej (analogicznie z przepisami dyrektywy) nadzór nad:
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− zatwierdzaniem i rejestracją biegłych rewidentów i firm audytorskich;
− przyjmowaniem standardów etyki zawodowej, wewnętrznej kontroli jakości
firm audytorskich oraz rewizji finansowej;
− kształceniem ustawicznym, zapewnianiem jakości oraz systemami dochodzeń
i systemami dyscyplinarnymi.
Czynności, nad którymi Komisja sprawuje nadzór publiczny, należą do zadań
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, która wykonuje też bezpośredni nadzór nad
tymi czynnościami.
W ramach nadzoru publicznego wyodrębniono8 nadzór nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi dokonującymi audytu jednostek interesu publicznego9. Bezpośredni nadzór nad tymi podmiotami sprawuje Komisja Nadzoru
Audytowego. Nad pozostałymi pomiotami bezpośredni nadzór sprawuje Krajowa
Izba poprzez Komisję Kontroli Zapewnienia Jakości. Członkami Komisji Kontroli
Zapewnienia Jakości są biegli rewidenci zarejestrowani w rejestrze kontrolerów
zapewnienia jakości. Kontrolę biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu publicznego mogą przeprowadzić tylko niezależni kontrolerzy zarejestrowani w odrębnym rejestrze. Do rejestru niezależnych
kontrolerów wpisuje się wyłącznie biegłych rewidentów niewykonujących zawodu biegłego rewidenta (obecnie trzy osoby zostały wpisane na listę niezależnych
kontrolerów). Pozostali kontrolerzy mogą być biegłymi rewidentami aktywnie
wykonującymi zawód.
Z tego zaś wynika, że systemem nadzoru publicznego zarządza Komisja Nadzoru Audytowego wspólnie z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów. W ustawie
o rewizji finansowej brak określenia, do kogo należy ostateczna odpowiedzialność
za nadzór publiczny.
Do zadań Komisji Nadzoru Audytowego należy również nadzór nad systemem dochodzeń i sankcji. Komisja jednak nie posiada uprawnień do postępowań
dyscyplinarnych. Takie uprawnienia ma tylko Krajowa Izba. Komisja Nadzoru
Audytowego wykonuje swoje zadania na podstawie planów rocznych, koncentrując się przede wszystkim na nadzorze nad kwestiami zapewnienia jakości dla
biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu
publicznego.
Kontrola systemu zapewnienia jakości biegłych rewidentów i firm audytorskich powinna być przeprowadzona przynajmniej co 6 lat. W przypadku biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu
8

9

Takie rozwiązania zostały prowadzone od 1 stycznia 2012 r., a w związku z tym ostatnim rokiem,
w którym Krajowa Izba Biegłych Rewidentów prowadziła bezpośredni nadzór nad biegłymi
rewidentami i firmami audytorskimi dokonującymi audytu jednostek interesu publicznego, był
rok 2011.
Przez pojęcie „jednostka interesu publicznego” rozumie się jednostki, których zbywalne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym któregokolwiek z Państw
Członkowskich.
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publicznego co najmniej raz na 3 lata. Uznaniowo przeprowadza się kontrolę
nadzwyczajną.
W zależności od wyniku przeprowadzonej kontroli stosuje się następujące
sankcje:
− zobowiązania do uczestnictwa w szkoleniach obowiązkowych;
− pouczenie za naruszenie wymaganych procedur;
− wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
Jeżeli w wyniku kontroli biegłych rewidentów i firm audytorskich dokonujących audytu jednostek interesu publicznego ustalono niedociągnięcia w stosowanych procedurach lub nieprzestrzeganie przepisów, lub Komisja wykryje nieprawidłowości zagrażające interesom publicznym, zwraca się do Krajowej Izby
z propozycją rozwiązania. Może też wystąpić z prośbą o wszczęcie postępowania
w sprawach należących do zakresu jej zadań. Postępowanie dyscyplinarne przeprowadza Komitet ds. dyscyplinarnych, będący organem Krajowej Izby. Biegły
rewident podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne
z przepisami prawa, standardami rewizji finansowej, zasadami niezależności oraz
zasadami etyki zawodowej.
Karami dyscyplinarnymi są:
− pisemna naganna;
− kara pieniężna;
− cofnięcie zatwierdzeń specjalnych (np. wykonywanie audytu zgodnie z MSSF);
− zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej;
− wydalenie z samorządu biegłych rewidentów i cofnięcie zatwierdzeń.
W przypadku biegłych rewidentów kary pieniężne wymierza się do dwudziestokrotnej wysokości opłaty rocznej. W przypadku firm audytorskich do wysokości dokonanych opłat rocznych.
Podział systemu nadzoru publicznego ujawnia się również w zasadach finansowania. Nadzór systemów zapewnienia jakości w całości jest finansowany ze
środków wydzielonych (tzw. Fundusz Zapewnienia Jakości) na ten cel przez
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Środki tego funduszu pochodzą z budżetu
Krajowej Izby oraz z budżetu państwa. Przy czym środki pochodzące z budżetu
państwa przeznaczone są na finansowanie nadzoru systemów zapewnienia jakości
biegłych rewidentów i firm audytorskich, dokonujących audytu jednostek interesu
publicznego. Wykorzystaniem środków budżetowych w imieniu Komisji zajmuje
się ministerstwo właściwe ds. finansów publicznych10. Nadzór wykonany przez
Komisję Kontroli Zapewnienia Jakości finansowany jest ze środków z budżetu
Krajowej Izby (system nadzoru publicznego podsumowuje schemat 1).

10

Obecnie na Węgrzech ministerstwem właściwym ds. finansów publicznych jest Ministerstwo
Gospodarki Krajowej.
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Schemat 1. Struktura systemu nadzoru publicznego (opracowanie własne)

Dodatkowymi wymaganiami dla systemu nadzoru publicznego jest zapewnienie jego transparentności (przejrzystości). W ramach zapewniania transparentności Komisja Nadzoru Audytowego powinna opublikować roczne plany prac
i sprawozdania z działalności. Zgodnie z przepisami ustawy o rewizji finansowej
Komisja publikuje roczne sprawozdanie z działalności do 31 marca roku następnego na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Harmonogram
prac na następny rok musi być opublikowany również na stronie internetowej
Krajowej Izby do 31 grudnia roku poprzedniego.
Przedstawiona struktura węgierskiego systemu nadzoru publicznego, w szczególności ze względu na brak precyzyjnego określenia ostatecznej odpowiedzialności oraz silnego wpływu zawodu na system nadzoru, nie może być uznana za
spełniającą wymogi przepisów dyrektywy. Na podstawie doświadczeń 5-letnej
kadencji zdaniem Komisji nadzór publiczny w wielu kwestiach (stan prawny
nadzoru publicznego, zakres odpowiedzialności, finansowanie) wymaga zupełnie
innych uregulowań niż dotychczas, których celem jest zapewnienie niezależności nadzoru publicznego. Jak wynika z Zielonej Księgi, publiczne systemy nadzoru odgrywają centralną rolę w nadzorze firm audytorskich. Systemy nadzoru
powinny zostać tak zorganizowane, aby uniknąć konfliktu interesów z branżą
usług biegłych rewidentów. Obecne przepisy węgierskie, zdaniem Komisji Nadzoru Audytowego, należy wzmocnić w celu zagwarantowania pełnej niezależności
publicznych systemów nadzoru.
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4. Odpowiedzialność, niezależność, obiektywizm

Wiarygodność rewizji finansowej zależy nie tylko od funkcjonowania systemu
nadzoru publicznego, ale także od obiektywizmu całego systemu. Zapewnia to
niezależność biegłych rewidentów od badanych jednostek. Niezależność biegłego rewidenta przyczynia się do tego, że użytkownicy sprawozdania finansowego
mogą mieć pewność, iż informacje pochodzące z sprawozdania finansowego są
wiarygodne. W ustawie o rewizji finansowej określono, jakie czynności zagrażają
niezależności biegłego rewidenta. Są to wszelkiego rodzaju udziały w wewnętrznych procesach decyzyjnych badanych jednostek, świadczenia innych usług niebędących badaniem. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie zawarte są w regulaminie etyki Krajowej Izby. Regulamin stanowi, iż w kwestiach nieregulowanych
należy korzystać z Kodeksu etyki IFAC. Najważniejsze obszary zapewnienia
niezależności biegłego rewidenta obejmują określenie zakresu usług świadczonych jednocześnie między biegłym rewidentem a badaną jednostką oraz poziom
wynagrodzeń.
Niezależność biegłego rewidenta wykonującego czynności rewizji finansowej
nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident (lub jego bliscy):
− posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w badanej jednostce, dające
powyżej 10% praw głosu (jeżeli nabył te tytuły w drodze darowizny lub w inny
sposób otrzymał, powinien je sprzedać w ciągu 90 dni);
− pełni jakąkolwiek funkcję w jednostkach, które mają tytuły własności w badanej jednostce;
− posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności, dające powyżej 10% praw
głosu w jednostce, która posiada tytuł własności w badanej jednostce;
− jest wierzycielem lub dłużnikiem badanej jednostki z innego tytułu niż badanie sprawozdania finansowego.
Niezależność biegłego rewidenta uznaje się za zagrożoną, jeżeli:
− dla badanej jednostki świadczy też inne usługi niż badanie sprawozdania
finansowego;
− jest krewnym członka zarządu badanej jednostki;
− w ostatnich dwóch latach był lub nadal jest członkiem zarządu lub innego
organu badanej jednostki;
− jednostka w jakikolwiek sposób wywiera na niego wpływ.
Ponadto w badaniu sprawozdania finansowego nie może uczestniczyć biegły
rewident, który w ciągu ostatnich trzech lat zasiadał w zarządzie lub innym organie jednostki badanej, lub był w jakikolwiek inny sposób związany z jednostką.
W ustawie podkreśla się, że poziom wynagrodzenia stanowi kwestię ustalenia pomiędzy podmiotem wykonującym badanie a badaną jednostką. Wysokość
wynagrodzenia powinna odzwierciedlać zasoby konieczne do wykonania czynności rewizyjnych (czas trwania badania, zasoby ludzkie potrzebne do przeprowadzenia badania itd.).
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Należy podkreślić, że kwestie niezależności biegłego rewidenta stanowią
tzw. miękki obszar rewizji finansowej. Nie jest to problematyka, którą można
w całości uregulować. Bardzo istotna jest w tym zakresie etyczna podstawa osób
dokonujących audytu, świadomość odpowiedzialności społecznej.
Podsumowanie

Podstawowym założeniem dyrektywy 2006/43/WE jest zwiększenie zaufania
publicznego do informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw. Na Węgrzech przepisy dyrektywy zostały transponowane stosunkowo
szybko. Ustawa tworząca fundament prawny dla działalności biegłych rewidentów
i firm audytorskich weszła w życie 1 stycznia 2008 r. Już prawie pięcioletnie funkcjonowanie systemu nadzoru publicznego na Węgrzech pokazuje mankamenty
zastosowanego systemu, które wywołały ostrą krytykę przedstawicieli zawodu11
i zawarte zostały też w sprawozdaniu Komisji Nadzoru Audytowego za rok 2011.
Podsumowując dotychczasowe doświadczenia, Komisja Nadzoru Audytowego
stwierdziła różnego rodzaju niedociągnięcia w każdym obszarze podlegającym
nadzorowi.
1) Kontrola systemu zapewnienia jakości dopiero od 2012 r. jest wykonywana przez niezależnych kontrolerów i system nadzoru podlega bezpośrednio
Komisji.
2) Sankcje dyscyplinarne w ostatnich latach zostały podwyższone, mimo to okazują się one nadal niewystarczająco wysokie.
3) Jakość sprawozdawczości biegłego rewidenta polepszyła się, ale nadal nie jest
ona odpowiednia. Dlatego przewiduje się zaostrzenie sankcji.
4) Jakość kształceń ustawicznych wymaga poprawienia w zakresie tematyki
dotyczącej czynności rewizji finansowej.
5) W zakresie przestrzegania ograniczeń dotyczących zakazu zatrudnienia
w innych jednostkach niż w firmach audytorskich przez biegłych rewidentów zauważono istotne uchybienia. Dlatego przewiduje się zaostrzenie sankcji
dyscyplinarnych.
Według ogólnej oceny Komisji obecny system nadzoru publicznego nie pełni
swojej roli i jest mało efektywny. Najistotniejsze propozycje zmian dotyczą niezależności Komisji oraz jej ostatecznej odpowiedzialności za nadzór publiczny.
Zauważa się, że uchybienia, nieprawidłowości, niedoskonałości w wymienionych obszarach mają bezpośredni wpływ na jakość czynności rewizji finansowej.
11

Zob. m.in. L. Miklós, A könyvvizsgálói közfelügyelet továbbfejlesztése, „Számvitel – Adó –
Könyvvizsgálat” 2012, nr 6; I. Fekete, Nemzetközi elvek a könyvvizsgálói közfelügyeletekre,
„Számvitel – Adó – Könyvvizsgálat” 2011, nr 6; J. Ladó, Megfelelünk vagy nem az Európai Unió
elvárásainak, „Számvitel – Adó – Könyvvizsgálat” 2010, nr 9.
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Obniża to wiarygodność audytu, co negatywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, a tym samym obniża zaufanie publiczne i zwiększa ryzyko obrotu gospodarczego. Obecne niepewności i trudności
gospodarcze na Węgrzech odczuwalne są też w działaniu przedsiębiorstw, które
coraz częściej dopuszczają się oszustw12. Ta sytuacja stawia ogromne wyzwania
dla samego zawodu i obarcza biegłych rewidentów ogromną odpowiedzialnością
społeczną za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. „Rzetelność badania sprawozdań finansowych to klucz do przywrócenia pewności i zaufania do rynku;
przyczynia się ono do ochrony inwestorów i ogranicza koszty kapitału po stronie spółek. Biegli rewidenci mają do odegrania ważną rolę, a prawo powierza im
prowadzenie badań wymaganych ustawowo. Zadanie to polega na odegraniu roli
społecznej poprzez przedstawianie opinii co do rzetelności i jasności sprawozdań
finansowych badanych podmiotów. Niezależność biegłych rewidentów powinna
być zatem fundamentem zasad regulujących funkcję biegłego rewidenta”13.
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Katarzyna Żuk1

Aspekty prawne i nadzór publiczny na Białorusi

Wprowadzenie

Białoruś jest wschodnim sąsiadem, a jednocześnie partnerem handlowym Polski. Obroty handlowe pomiędzy Polską i Białorusią wzrastają. W strukturze polskiego eksportu dominują maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny
i części do nich, zwierzęta żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.
Według aktualnych danych Polska znajduje się na 5. miejscu w obrotach handlowych z Białorusią, po Rosji, Holandii, RFN i Ukrainie, a w imporcie białoruskim na
4. miejscu, po Rosji, RFN i Ukrainie, natomiast Białoruś znajduje się w 3. dziesiątce
partnerów handlowych Polski (24. miejsce w imporcie i 22. miejsce w eksporcie)2.
Na Białorusi działa aktualnie ponad 350 firm z udziałem polskiego kapitału,
które często wywołują i zwiększają polski eksport nie tylko na Białoruś, ale i do
innych krajów Wschodu3.
Rozwój stosunków gospodarczych polsko-białoruskich zmusza do poznawania białoruskich przepisów prawa, zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
przepisów podatkowych, zasad prowadzenia rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych, zasad działalności audytorskiej.
Celem artykułu jest przedstawienie zasad działalności audytorskiej na
Białorusi.
W pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę przepisów białoruskiej ustawy z 8 listopada 1994 r., nr 3373-XII o działalności audytorskiej oraz
innych białoruskich aktów prawnych, wydawanych, przez Radę Ministrów i Ministerstwo Finansów.
1
2
3

Dr Katarzyna Żuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Katedra Rachunkowości, adiunkt; phareconsulting@o2.pl
A. Zbucki, Współpraca gospodarcza Polski z Białorusią, 1 (27) 2012, http://realia.com.pl/dzial_4/
artykul_63.html [11.06.2012].
Tamże.
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1.	Działalność audytorska w prawie białoruskim

Na Białorusi działalność audytorska jest uregulowana następującymi aktami
prawnymi:
− ustawa Republiki Białorusi z 8 listopada 1994 r., nr 3373-XII o działalności
audytorskiej;
− uchwała Rady Ministrów Republiki Białoruś z 4 stycznia 2008 r., nr 7 w sprawie niektórych problemów działalności audytorskiej;
− ustawa o rachunkowości i sprawozdawczości (18.10.1994, nr 3321-XII z późn.
zm.);
− oraz kilkadziesiąt innych aktów Ministerstwa Finansów, przede wszystkim
dotyczących zasad działalności audytorskiej. Treść obowiązujących aktów
prawnych publikuje Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej4.
Ustawa Republiki Białorusi z 8 listopada 1994 r., nr 3373-XII o działalności
audytorskiej ustanawia ramy prawne dla realizacji działalności kontrolnej w Republice Białorusi, prawa i obowiązki biegłych rewidentów i firm audytorskich, reguluje
stosunki powstające w procesie regulacji państwowej działalności audytorskiej.
W myśl art. 1 ustawy o działalności audytorskiej działalność audytorska jest
to działalność dotycząca niezależnej kontroli (audytu) księgowości i sprawozdawczości finansowej, a także innych dokumentów organizacji, ich oddziałów, grup
gospodarczych, grup bankowych, holdingów bankowych, spółek, przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a w razie konieczności działalność audytorska może dotyczyć kontroli działalności, która powinna
być odzwierciedlona w sprawozdawczości finansowej, w celu wyrażenia opinii na
temat rzetelności sprawozdań finansowych i zgodności operacji gospodarczych
z przepisami prawa.
W myśl art. 1 ustawy przez rzetelność sprawozdawczości finansowej rozumie
się stopień jej dokładności, który pozwala użytkownikowi informacji na podstawie danych wyciągnąć właściwe wnioski na temat wyników działalności, sytuacji
majątkowej i finansowej audytowanego podmiotu oraz podejmować świadome
decyzje bazujące na tych wnioskach.
W myśl art. 2 ustawy audyt może obejmować:
− rzetelność sprawozdawczości finansowej;
− rzetelność skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy bankowej,
holdingu bankowego;
− prawidłowość ujęcia księgowego operacji gospodarczych na kontach księgowych;
− celowość wykorzystania kredytów i pożyczek;
− kondycję finansową inwestora (inicjatora projektu inwestycyjnego);
− kondycję finansową emitenta papierów wartościowych;
4
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− tworzenie kapitału podstawowego, pochodzenie środków finansowych założycieli (uczestników) organizacji wnoszonych jako kapitał podstawowy;
− wiarygodność deklaracji podatkowej (obliczeń);
− skład i wartość przedsiębiorstwa jako sumy składników majątku;
− wartość środków trwałych należących do audytowanego podmiotu bądź
pozostających w korzystaniu;
− innych wskaźników działalności finansowej i gospodarczej kontrolowanych
podmiotów.
Ustawa o działalności audytorskiej przewiduje możliwość świadczenia przez
firmy audytorskie usług towarzyszących działalności audytorskiej, w tym:
− prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych;
− oceny wartości przedsiębiorstwa jako sumy składników majątku, ale również
innego majątku;
− ustanowienia, naprawy i prowadzenia ewidencji na potrzeby księgowe
i podatkowe;
− sporządzania deklaracji o dochodach i majątku;
− analizy działalności gospodarczej i finansowej;
− doradztwa w kwestiach związanych z przeprowadzeniem operacji finansowych (gospodarczych), kształtowaniem wyników działalności gospodarczej
oraz przygotowaniem sprawozdań finansowych;
− doradztwa w zakresie zarządzania, w tym związanym z restrukturyzacją
organizacji;
− usług informacyjnych;
− automatyzacji księgowości i wdrożenia technologii informatycznych;
− oceny ryzyka działalności gospodarczej;
− opracowania i analiza projektów inwestycyjnych, biznes planów;
− prowadzenia badań marketingowych;
− kształcenia dorosłych zgodnie z przepisami o edukacji.
3.	Sprawozdania finansowe i obowiązek ich badania
na Białorusi

Prawo bilansowe w Republice Białoruś stanowi ustawa o rachunkowości
i sprawozdawczości (18.10.1994, nr 3321-XII z późn. zm.) oraz kilkadziesiąt
innych aktów prawnych: uchwały Rady Ministrów, normatywne akty prawne
Ministerstwa Finansów, dekrety Prezydenta.
Ustawa o rachunkowości i sprawozdawczości określa prawne i metodologiczne podstawy organizacji i prowadzenia rachunkowości, określa wymogi w zakresie sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, ustala odpowiedzialność
kierownika jednostki oraz głównego księgowego za realizację obowiązków wynikających z ustawy.
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Do najważniejszych aktów wykonawczych należy zaliczyć: uchwalę Ministerstwa Finansów w sprawie ustanowienia standardowego planu kont, zatwierdzenia
instrukcji w sprawie stosowania standardowego planu kont (29.06.2011, nr 50)
oraz uchwałę Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia formy sprawozdań
finansowych, zatwierdzenia instrukcji w sprawie procedury sporządzania sprawozdań finansowych (31.10.2011, nr 111).
Uchwała Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia formy sprawozdań
finansowych, zatwierdzenia instrukcji w sprawie procedury sporządzania sprawozdań finansowych wprowadza wzory sprawozdań finansowych oraz omawia
zasady wypełniania poszczególnych ich pozycji.
W myśl art. 13 ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości sprawozdawczość finansowa organizacji (z wyjątkiem organizacji finansowanych z budżetu,
jak i organizacji non-profit nieprowadzących działalności gospodarczej i nierealizujących przychodów ze sprzedaży towarów, realizacji robót, świadczenia usług)
składa się z:
− bilansu;
− rachunku zysków i strat;
− informacji o zmianach w kapitałach;
− rachunku przepływów pieniężnych;
− załączników przewidzianych przepisami prawa dotyczącymi księgowości
i sprawozdawczości finansowej;
− informacji dodatkowej.
Organizacje, których sprawozdania podlegają obowiązkowemu audytowi na
podstawie przepisów prawa, dołączają do rocznego sprawozdania finansowego
raport biegłego rewidenta.
Uchwała Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia formy sprawozdań
finansowych wskazuje powiązania pomiędzy odpowiednimi kontami z obligatoryjnego planu kont a konkretnymi pozycjami sprawozdań finansowych.
Na Białorusi sprawozdanie finansowe jest sporządzane przez podmioty
gospodarcze za rok obrotowy. Rok obrotowy dla wszystkich podmiotów stanowi
rok kalendarzowy, dla podmiotów nowo powstałych jest to okres od dnia ich rejestracji do 31 grudnia włącznie.
Organizacje (z wyjątkiem organizacji finansowanych z budżetu) sporządzają roczne sprawozdanie finansowe w terminie 90 dni od zakończenia roku
obrotowego.
Roczne sprawozdania finansowe podlegają publikacji. Jeśli sprawozdanie
podlega audytowi, jest ono publikowane wraz z raportem audytora.
Przepisy ustawy o działalności audytorskiej oraz innych aktów prawnych na
Białorusi ustanawiają obowiązkowy audyt. W myśl art. 3 ustawy o działalności
audytorskiej corocznemu obowiązkowi badania sprawozdania podlegają sprawo
zdania finansowe:
− spółek publicznych;
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banków, niebankowych instytucji finansowych;
giełd;
organizacji komercyjnych z inwestycjami zagranicznymi;
firm ubezpieczeniowych, brokerów ubezpieczeniowych;
rezydentów Parku Wysokich Technologii;
organizacji zajmujących się gwarantowaniem lokat bankowych (depozytów)
osób fizycznych;
− innych organizacji i przedsiębiorców indywidualnych, których przychód ze
sprzedaży towarów (wykonania robót, świadczenia usług) w odniesieniu do
poprzedniego roku obrotowego przekracza 600 tysięcy euro.
Osoby prawne z udziałem kapitału skarbu państwa, w których zostały przeprowadzone ministerialne kontrole działalności gospodarczej i finansowej, są
zwolnione z obowiązku obligatoryjnego badania sprawozdań finansowych.
Obowiązkowi audytu nie podlegają sprawozdania rolniczych spółdzielni produkcyjnych (kołchozów) i gospodarstw rolnych.
Podmioty audytowane w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
raportu biegłego rewidenta mają obowiązek usunąć wszystkie ujawnione audytem naruszenia przepisów prawa i wnieść odpowiednie zmiany do sprawozdań
finansowych.
4.	Audytor i działalność audytorska na Białorusi

W myśl art. 4 ustawy o działalności audytorskiej audytorem jest osoba fizyczna posiadająca wyższe wykształcenie ekonomiczne lub/i prawnicze oraz minimum 3-letni staż pracy w odpowiedniej specjalności. Audytor powinien spełniać
wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach dla audytorów i posiadać świadectwo kwalifikacji audytora. Audytor ma prawo do prowadzenia działalności
audytorskiej jako audytor-przedsiębiorca indywidualny, a także jako pracownik
firmy audytorskiej.
Certyfikat uprawniający do działalności audytorskiej jest wydawany bezterminowo. Audytor jest zobowiązany nie rzadziej niż raz na dwa lata przechodzić
dalsze szkolenia i podnosić kwalifikacje zawodowe. Zasady certyfikacji reguluje
uchwała Rady Ministrów Republiki Białoruś z 4 stycznia 2008 r., nr 7 w sprawie
niektórych problemów działalności audytorskiej. Aby uzyskać certyfikat, należy
zdać egzaminy kwalifikacyjne.
W myśl art. 5 ustawy o działalności audytorskiej organizacja audytorska to
komercyjny podmiot realizujący działalność audytorską oraz świadcząca dodatkowe usługi.
Kadrę takiej organizacji powinno stanowić co najmniej trzech audytorów. Co
najmniej 50 procent pracowników firmy audytorskiej muszą stanowić obywatele Republiki Białoruś, zamieszkałe na terytorium Republiki Białorusi, a jeśli kie-
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rownikiem jest cudzoziemiec, to najmniej 75 procent. Kierownikiem organizacji
audytorskiej może być tylko audytor.
W myśl art. 6 ustawy o działalności audytorskiej organizacjom audytorskim
i audytorom zabrania się wykonywania innej działalności gospodarczej niż audytorska i usług towarzyszących działalności audytorskiej, dydaktycznej i naukowej
działalności.
Osoby skazane za przestępstwa przeciwko mieniu i porządkowi wykonywania
działalności ekonomicznej nie mają prawa do realizacji działalności audytorskiej.
Świadczenie usług audytorskich na Białorusi musi być wykonywane na podstawie pisemnej umowy.
W myśl art. 9 ustawy o działalności audytorskiej w ramach umowy o świadczenie usług audytorskich firma audytorska lub audytor – indywidualny przedsiębiorca z jednej strony (wykonawca) zobowiązuje się do świadczenia usług audytu
(zrealizować audyt bądź świadczyć usługi towarzyszące) na zlecenie drugiej strony (klienta), a klient zobowiązuje się do zapłaty za te usługi.
Umowa taka powinna zawierać następujące istotne warunki: przedmiot umowy, terminy wykonania usług audytorskich, koszty usług audytorskich, prawa
i obowiązki stron, odpowiedzialność stron za niewykonanie bądź nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, inne warunki, dla których na
wniosek jednej ze stron powinno być osiągnięte porozumienie.
Firmy audytorskie prowadzą rejestr podpisanych umów o świadczenie usług
audytorskich.
Podmiot audytowany (klient) samodzielnie dokonuje wyboru firmy audytorskiej lub audytora – indywidualnego przedsiębiorcę na potrzeby wykonania usługi audytu, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
W myśl art. 16 ustawy o działalności audytorskiej po zakończeniu audytu biegły rewident opracowuje oficjalny dokument – raport z audytu przeznaczony dla
użytkowników sprawozdań finansowych. Zasady sprawozdania raportu są ustalane przez Ministerstwo Finansów Republiki Białoruś.
Firmy audytorskie, biegli rewidenci, osoby zaangażowane przez nich do kontroli, zgodnie z przepisami prawa zobowiązane są do zachowania tajemnicy na
temat działalności jednostek audytowanych oraz, na rzecz których są świadczone
usługi towarzyszące.
W myśl art. 21 ustawy o działalności audytorskiej kontrolę nad zgodnością działalności firm audytorskich z przepisami prawa sprawuje Ministerstwo
Finansów Republiki Białoruś, z wyjątkiem przepisów dotyczących kontroli
w bankach, niebankowych instytucjach finansowych, grup bankowych i bankowych spółek holdingowych, które są prowadzone przez Narodowy Bank Republiki Białoruś.
W myśl art. 22 ustawy o działalności audytorskiej Ministerstwo Finansów
Republiki Białoruś posiada następujące kompetencje w obszarze państwowej
regulacji działalności audytorskiej:
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− ustanawia ogólne (republikańskie) zasady działalności audytorskiej;
− przyjmuje normatywne akty prawne w zakresie działalności audytorskiej
(z wyjątkiem kontroli w bankach, niebankowych instytucji finansowych, grupach bankowych i spółkach holdingowych bankowych);
− poświadcza uzyskanie świadectwa kwalifikacji biegłego rewidenta;
− w ramach swoich kompetencji wyjaśnia prawodawstwo w zakresie audytu.
Ministerstwo Finansów Republiki Białoruś reprezentuje Białoruś w międzynarodowych organizacjach w kwestiach działalności audytorskiej.
Artykuł 23 ustawy o działalności audytorskiej ustanawia kompetencje Narodowego Banku Republiki Białorusi w dziedzinie państwowej regulacji działalności audytorskiej:
− przyjęcie normatywnych aktów prawnych w zakresie audytu w bankach,
pozabankowych instytucjach finansowych, grupach bankowych i holdingach
bankowych;
− przeprowadza ocenę zgodności audytów z wymogami kwalifikacyjnymi stawianymi specjalistom realizującym audyty w bankach, niebankowych organizacjach finansowych i kredytowych.
5. Metodologiczna Rada ds. działalności audytorskiej
Ministerstwa Finansów Republiki Białoruś

Uchwała Ministerstwa Finansów Republiki Białoruś z 4 sierpnia 2000 r., nr 82
w sprawie zatwierdzenia Metodologicznej Rady ds. działalności audytorskiej
Ministerstwa Finansów Republiki Białoruś (zarejestrowana w Krajowym Rejestrze aktów prawnych Republiki Białoruś 23 sierpnia 2000 r. N 8/3933) sankcjonuje funkcjonowanie metodologicznej rady.
Metodologicznie Rada jest naukowo-konsultacyjnym organem Ministerstwa Finansów do spraw działalności audytorskiej. Celem działalności Rady jest
doradztwo przy tworzeniu metodologii audytu oraz opracowanie projektów normatywnych aktów prawnych w zakresie działalności audytorskiej. Członkami
Rady są specjaliści z ministerstw, instytucji edukacyjnych, organizacji i firm audytorskich. Skład Rady zatwierdza Ministerstwo Finansów.
W myśl art. 2 Uchwały Ministerstwa Finansów Republiki Białoruś z 4 sierpnia
2000 r., nr 82 do głównych zadań Rady należą:
− przygotowanie wniosków dotyczących określenia głównych kierunków rozwoju metodologii audytu w Republice Białorusi, jego usprawnienia i zwiększenie efektywności;
− udział w przygotowaniu projektów rozporządzeń regulujących działalność
audytorską.
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Rada Metodologiczna5:
zbiera i rozprzestrzenia pozytywne doświadczenia audytorów i organizacji
audytu na Białorusi, jest zaangażowana w przygotowanie materiałów informacyjnych i dydaktycznych koniecznych do udoskonalenia audytu;
opracowuje zalecenia dotyczące audytu i usług towarzyszących osobom prawnym i indywidualnym przedsiębiorcom;
opracowuje projekty programów szkoleniowych w zakresie realizacji audytu i podwyższenia kwalifikacji audytorów, opracowuje propozycje w zakresie doskonalenia organizacji przeprowadzania egzaminów potwierdzających
kwalifikacje biegłych rewidentów;
analizuje międzynarodowe doświadczenie organizacji audytorskich i przygotowuje propozycje w zakresie wdrożenia tych doświadczeń w działalność
audytorską na Białorusi;
analizuje i przygotowuje propozycje dotyczące projektów rozporządzeń
i innych dokumentów związanych z działalnością audytorską.

Podsumowanie

Na Białorusi działalność audytorska jest unormowana w ustawie z 8 listopada
1994 r., nr 3373-XII o działalności audytorskiej, uchwale Rady Ministrów Republiki Białoruś z 4 stycznia 2008 r., nr 7 w sprawie niektórych problemów działalności audytorskiej, ustawie o rachunkowości i sprawozdawczości (18.10.1994, nr
3321-XII z późn. zm.) oraz kilkudziesięciu innych aktach Ministerstwa Finansów,
przede wszystkim dotyczących zasad działalności audytorskiej. Celem działalności audytorskiej jest kontrola rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Ma to umożliwić użytkownikom informacji
wynikających ze sprawozdań finansowych podejmowanie właściwych decyzji na
podstawie danych na temat wyników działalności, sytuacji majątkowej i finansowej audytowanego podmiotu. Na Białorusi zakres audytu może być bardzo szeroki, m.in. może obejmować celowość wykorzystania kredytów i pożyczek, tworzenie kapitału podstawowego, pochodzenie środków finansowych założycieli
(uczestników) organizacji wnoszonych jako kapitał podstawowy, wiarygodność
deklaracji podatkowej (obliczeń). Przepisy określają usługi towarzyszące działalności audytorskiej świadczone przez firmy audytorskie.
Ministerstwo Finansów Republiki Białoruś powołało Radę Metodologiczną
do spraw działalności audytorskiej, której celem jest doradztwo przy tworzeniu
metodologii audytu oraz opracowanie projektów normatywnych aktów prawnych
w zakresie działalności audytorskiej.
5
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Audyt finansowy w Rosji

Wprowadzenie

Zacieśniająca się sieć międzynarodowych kontaktów i rosnący przepływ kapitałów stymulują chęć poznania warunków i zasad sprawowania kontroli nad wiarygodnością sprawozdań finansowych w krajach, które mogą stanowić przedmiot
zainteresowania podmiotów rozszerzających zakres swoich inwestycji.
Celem poznawczym napisania tego artykułu jest prezentacja rozwiązań stosowanych obecnie w Federacji Rosyjskiej w dziedzinie audytu, a celem utylitarnym
– analiza prawa i piśmiennictwa w tej dziedzinie. Dla zrealizowania tak określonych celów zastosowano wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne na podstawie
studiów rosyjskich aktów prawnych i rosyjskojęzycznej literatury przedmiotu.
W rosyjskiej literaturze przedmiotu podkreśla się, że okres znaczącego, ewolucyjnego rozwoju rachunkowości w Rosji trwał od IX do końca XVII wieku.
Podkreśla się również, że w całym tym okresie wyraźnie widoczny jest wpływ
zachodniej Europy na kształtowanie się systemu rachunkowości, niezależnie od
tego, czy księgi prowadzone były w klasztorach, przedsiębiorstwach handlowych,
budowlanych, czy też w gospodarstwach domowych2.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że do wzrostu znaczenia europejskiego
wpływu na kształt systemu rachunkowości w Rosji najbardziej przyczyniły się
reformy gospodarcze przeprowadzone przez cara Piotra I. Wśród wielu przeprowadzonych reform, które w powszechnej opinii zeuropeizowały Rosję, znalazły
się również te, które dotyczyły rachunkowości. Ponieważ car Piotr I przykładał
ogromne znaczenie do wykształcenia, oprócz systemu szkół elementarnych oraz
szkół kadetów utworzył również specjalne szkoły, w których nauczano zasad
prowadzenia ksiąg rachunkowych. Adeptów rachunkowości wysyłał również do
1
2
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Europy, aby w niej uczyli się tej sztuki. W czasach panowania Piotra I pojawiły się
również w Rosji tłumaczenia europejskiego piśmiennictwa z rachunkowości na
język rosyjski, co spowodowało upowszechnienie europejskiego dorobku tej dziedziny w Rosji3. Również w tym okresie po raz pierwszy pojawiły się w Rosji dwa
pojęcia – księgowego4 i audytora5, z tym że audytorów nazywano wówczas przysięgłymi księgowymi. Pojawienie się audytorów, przedstawicieli nowego zawodu,
było skutkiem stwierdzenia, że obowiązujący wówczas w Rosji model pionowej
kontroli, nazywany rewizją, nie spełniał swojej roli. Historycznym faktem jest to,
że rewizorzy często nie znali się na rachunkowości, a zatem nie byli w stanie ocenić prawidłowości prowadzenia ksiąg czy też wiarygodności sprawozdania finansowego. Rolą przedstawicieli nowego zawodu, przysięgłych księgowych (audytorów), było odpłatne sprawdzanie sprawozdawczości podmiotów gospodarczych,
przeprowadzane na zamówienie klienta. Zasadą było również to, że audytorzy
brali na siebie odpowiedzialność za jakość kontroli oraz że pokrywali szkody
klienta w przypadku, jeśli nie zauważyli „skażenia” przedstawionego sprawozdania fałszerstwem czy też błędem. Należy jednak podkreślić, że wprowadzony
dyrektywnie niemiecki model audytu, ze względu na brak społecznej potrzeby
jego rozwoju, systematycznie tracił swoje pierwotne, założone przez wprowadzających go decydentów, znaczenie. Hamulcem do rozwoju audytu stał się fakt, że
płacić trzeba było nie tylko za audyt, ale i za rewizję, co trudno było zrozumieć
współczesnym przedsiębiorcom6. Zawód audytora istniał zatem, ale trudno raczej
mówić o jego rozwoju. Kierując się przykładem Anglii, księgowi dwukrotnie podjęli inicjatywę − najpierw w 1894 r., a następnie w 1889 r. – utworzenia instytutu przysięgłych księgowych, a później, w latach 1912 i 1928, instytutu audytu7.
W każdym z tych przypadków podjęte działania zakończyły się niepowodzeniem.
W przypadku ostatniej z prób, podjętej już po rewolucji 1917 r. brak możliwości
realizacji wynikał ze zmian politycznych i gospodarczych. Można stwierdzić, że
czas od rewolucji 1917 r. do późnych lat osiemdziesiątych był dla rozwoju audytu
stracony, jak to w swojej pracy stwierdza H. Żukowska, był on również stracony
dla rozwoju systemu bankowego8. Audyt stracił swoje znaczenie na rzecz kontroli
robotniczej, która pojawiła się już w marcu 1917 r.
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1.	Rodzaje audytu

Z historycznego punktu widzenia rozwój audytu w rosyjskojęzycznej literaturze dzieli się na trzy okresy, w przypadku których kolejno mówić można o okresie audytu potwierdzającego, okresie audytu zorientowanego systemowo i okresie
audytu opartego na ryzyku.
Audyt potwierdzający to taki, w przypadku którego od audytorów oczekuje się potwierdzenia wiarygodności sprawozdania finansowego. W przypadku
audytu zorientowanego systemowo badanie przeprowadzane jest w celu oceny
kondycji badanego podmiotu i efektywności działania całego systemu jego kontroli wewnętrznej oraz, w części, audytu wewnętrznego. Audyt oparty na ryzyku
koncentruje się na badaniu tych obszarów lub konkretnych przedmiotów ewidencji, w przypadku których ryzyko jest największe, mniejszą uwagę poświęca
tym zagadnieniom, w przypadku których ryzyko jest śladowe lub w zasadzie
nie występuje. Przy czym uważa się, że w przypadku Rosji audyt znajduje się na
pierwszym etapie rozwoju, chociaż pewne elementy późniejszych historycznie
rodzajów audytu są już obecnie stosowane w praktyce9. Dzieje się tak, ponieważ
lata stagnacji spowodowały, że w momencie powrotu do idei stosowania audytu
można było skorzystać z bardziej zaawansowanych rozwiązań.
We współczesnej rosyjskojęzycznej literaturze przedmiotu wyodrębnia się kilka rodzajów audytu.
Audyt może być obowiązkowy lub inicjatywny (nazwa pochodzi od łac. initiare – zaczynać). Obowiązkowemu audytowi badany podmiot poddaje się zgodnie z narzuconymi prawem wymogami. Natomiast alternatywą jest poddanie się
audytowi dobrowolnie, z własnej inicjatywy10.
W literaturze wymienia się również audyt bieżący (prowadzony na bieżąco,
z małymi przerwami) czy horyzontalny (obejmujący ruch danego przedmiotu
ewidencji od momentu pojawienia się w podmiocie gospodarczym do momentu
jego ujęcia w sprawozdaniu) oraz tzw. audyt czarny. Pod tym potocznym, można powiedzieć slangowym wyrażeniem należy rozumieć audyt przeprowadzany
z pominięciem należytego badania, na zasadzie zaufania, co spowodowane jest
związkiem audytora z badanym podmiotem11.
W przypadku gdy audytor przeprowadza badanie danego podmiotu po raz
pierwszy, audyt ten jest nazywany pierwotnym, natomiast jeżeli badanie się
powtarza, audyt nosi nazwę skoordynowanego. W pierwszym przypadku zarówno ryzyko związane z badaniem, jak i nakład pracy audytora są zdecydowanie
większe, ze względu na niedoinformowanie audytora w zakresie obowiązujących
np. w danym podmiocie, charakterystycznych dla niego aspektach prowadzonej
9
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działalności oraz o systemie wewnętrznej kontroli. Audyt skoordynowany jest na
swój sposób, wygodny dla obu stron umowy, ponieważ dla audytora jest mniej
ryzykowny i pracochłonny, a dla klienta wiąże się z dodatkowymi korzyściami,
związanymi z uzyskiwaniem pomocy w trakcie współpracy12.
Podobnie jak wszędzie na świecie audyt w Federacji Rosyjskiej dzieli się na
wewnętrzny i zewnętrzny. Audyt wewnętrzny uważany jest za niezbędny element
kontroli zarządczej. Przeprowadzany jest przez audytorów pracujących w podmiocie gospodarczym, co powoduje, że nie spełnia całkowicie kryterium obiektywizmu. Praca audytorów wewnętrznych może być wykorzystywana przez audytorów zewnętrznych. Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest przez zewnętrznych
audytorów, na mocy zawieranych przez badany podmiot umów, a jego konsekwencją jest wydanie przez audytora opinii, stanowiącej następnie element sprawozdania finansowego. Audyt ten w praktyce nosi często nazwę audytu finansowego, ponieważ w założeniach jest nastawiony na badanie wiarygodności sprawozdania finansowego13.
2.	Etapy rozwoju współczesnego audytu w Federacji Rosyjskiej

Jak już wspomniano, w praktyce w czasach ZSRR nie występowała ekonomiczna konieczność rozwoju audytu. Można powiedzieć, że audyt został niejako
zastąpiony strukturami rewizji, z którymi niegdyś występował równolegle, stanowiącymi element systemu kontroli państwa. Należy podkreślić, że część struktur
rewizji przetrwała jeszcze do współczesnych czasów.
Wzrost znaczenia audytu i nowy etap jego rozwoju nastąpił w wyniku zmian
społeczno-gospodarczych, które miały miejsce w Federacji Rosyjskiej, jako prawnym następcy byłego Związku Radzieckiego. Na skutek reform przestała dominować własność państwowa, a gospodarka przestała być centralnie sterowana,
a w związku z tym pojawiła się potrzeba zreformowania dotychczasowego systemu kontroli nad podmiotami gospodarczymi. Audyt finansowy stał się, dostosowanym do warunków rynkowych, sposobem na uporządkowanie działalności,
niepaństwowych już w znacznej części, podmiotów gospodarczych. Rozwój audytu we współczesnej Rosji z perspektywy czasu można podzielić na trzy etapy.
Etap pierwszy (lata 1987-1993) charakteryzował się przede wszystkim tym, że
audyt rozwijał się w warunkach braku regulacji prawnych w tym zakresie.
Początek tego etapu związany jest z pojawieniem się w 1987 r. pierwszych firm
audytorskich. Były to najczęściej podmioty, które powstały z udziałem zagranicznego kapitału, a do ich rozwoju w głównej mierze przyczynił się rozwój handlu
w warunkach galopującej inflacji i niestabilnej polityki pieniężnej. Inwestorzy,
12
13

B.A. Ерофеева, B.A. Пискунов, T.A. Битюкова, Аудит, s. 64-65.
Tamże, s. 64.

Audyt finansowy w Rosji

99

z obawy o swoje inwestycje, domagali się gwarancji zwrotu zainwestowanych środków, a tym samym niezależnej oceny działalności podmiotów gospodarczych. Nie
bez znaczenia dla rozwoju firm świadczących usługi audytorskie i usługi z nimi
powiązane były również, nasilające się w warunkach inflacji, problemy z wiarygodną wyceną majątku i doprowadzeniem jego wartości do wartości rynkowej.
Wypracowana w tamtym okresie przez wiele z firm audytorskich pozycja
zaprocentowała tym, że istnieją one do dzisiaj i zaliczają się do największych podmiotów tego rodzaju w Federacji Rosyjskiej14.
Do rozwoju audytu przyczyniło się niewątpliwie również prawo o inwestycjach zagranicznych, pochodzące z 1991 r., w którym, np. w rozdziale 29, mowa
jest o konieczności przeprowadzania audytu na potrzeby ustalania zobowiązań
podatkowych15. Warto zauważyć, że przepisy te niejako wyprzedziły powstanie
prawa regulującego działalność audytorską, ponieważ pierwszy projekt prawa
regulującego tego rodzaju działalność pojawił się dopiero w 1992 r. Jednak na
drodze do jego uchwalenia stanął wewnętrzny kryzys polityczny. W konsekwencji
dopiero w 1993 r. uchwalono, z założenia tymczasowe, pierwsze prawo o działalności audytorskiej16. Uważa się, że jego pojawienie się kończy pierwszy etap rozwoju audytu w Federacji Rosyjskiej. Należy podkreślić, że z założenia miało ono
obowiązywać krótko, jednak w praktyce „właściwe” prawo regulujące działalność
audytorską pojawiło się dopiero w 2001 r.
Podsumowując, można stwierdzić, że z jednej strony pierwszy etap rozwoju
współczesnego audytu w Rosji charakteryzował się żywiołowym rozwojem działalności audytorskiej, co wiązało się na przykład w latach 1990-1993 z nieuporządkowanym wydawaniem pierwszych certyfikatów i licencji na prowadzenie
działalności audytorskiej, z drugiej strony − dyrektywnym powołaniem do życia
organizacji zrzeszających audytorów17. W rosyjskojęzycznej literaturze podkreśla
się, że zarówno tradycja, jak i system prawny obowiązujący wcześniej w Rosji,
czy w Związku Radzieckim, nie sprzyjały powstawaniu organizacji zawodowych,
zrzeszających księgowych, których celem byłoby zaangażowanie w proces tworzenia norm obowiązujących w dziedzinie rachunkowości18. Poprzez analogię można
zaryzykować stwierdzenie, że podobna sytuacja miała miejsce w przypadku organizacji zrzeszających audytorów. Ich „odgórne” powołanie było koniecznością,
wynikającą z jednej strony z zamierzonego kształtu systemu audytu w Federacji
Rosyjskiej, z drugiej – brakiem dążenia grupy zawodowej do zrzeszania się, co
było skutkiem wieloletnich doświadczeń.
14
15
16
17
18

Tamże, s. 24.
Закон РСФСР „Об иностранных инвестициях в РСФСР” от 4.07.1991, Н 1545-1, r. 29.
Временные правила аудитерской деятельности в Российской Федерации, утверждены
указом Президента РФ от 22.12.1993, Н 2263.
А.Е. Сушбов, Б.Т. Жарылгасова, Бухгалтерский учёт и аудит, КНОРУС, Москва 2005,
s. 75.
Я.В. Соколов, В.Я. Соколов, История бухгалтерского, s. 243.

100

Joanna Koczar

Etap drugi, datowany od grudnia 1993 r. do sierpnia 2001 r., czyli do momentu wydania federalnego prawa o działalności audytorskiej19, można uznać za czas
kształtowania się audytu, w którym ogromną rolę odegrały, wspomniane wcześniej, tymczasowe zasady działalności audytorskiej. W tym samym czasie opracowano 38 zasad (standardów) audytu oraz metodykę przeprowadzania audytu.
Tym samym powstały metodologiczne podstawy działalności audytorskiej. Idee
przyjętych wówczas rosyjskich zasad (standardów) działalności audytorskiej miały swoje korzenie w standardach międzynarodowych, jednak zawierały również
szczegółowe rozwiązania (wręcz instrukcje), dotyczące tych problemów, które
w okresie kształtowania się systemu audytu mogły wywołać niezrozumienie wśród
osób prowadzących działalność audytorską. Warto również podkreślić, że w przypadku tych standardów zastosowano nieznaną do tej pory w rosyjskich warunkach procedurę – zostały one jedynie zaaprobowane przez pracującą przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej Komisję ds. działalności audytorskiej. Ich rzeczywiste
zatwierdzenie nastąpiło dopiero 23.09.2002 r. postanowieniem rządu Federacji
Rosyjskiej (nr 696). Stawia to pod znakiem zapytania obowiązek ich stosowania
w okresie między zaaprobowaniem przez Komisję a momentem zatwierdzenia.
Pytanie to jednak ma dzisiaj charakter czysto teoretyczny.
W czasie tzw. drugiego etapu nadal trwały prace związane z uporządkowaniem wydawania licencji podmiotom prowadzącym działalność audytorską oraz
postępowania kwalifikacyjne wobec audytorów. Pojawiły się również społeczne
organizacje zrzeszające audytorów i kolejne podmioty prowadzące działalność
audytorską. W tym okresie zarówno indywidualni audytorzy, jak i podmioty
posiadające osobowość prawną zaczęły przeprowadzać pierwsze, już obowiązkowe, z punktu widzenia obowiązującego prawa, audyty i świadczyć usługi powiązane z działalnością audytorską.
Trzeci etap rozpoczął się wraz z pojawieniem się wspomnianego już federalnego prawa o działalności audytorskiej i trwa do dzisiaj, ponieważ proces
kształtowania się systemu audytu w Federacji Rosyjskiej nie został zakończony.
W powszechnej opinii pojawienie się tego prawa stanowiło kolejny, zasadniczy
krok w rozwoju systemu audytu w Federacji Rosyjskiej i stworzyło perspektywy
rozwoju dla działalności audytorskiej20. Jak podkreśla się w samym prawie o działalności audytorskiej, audyt nie zastąpił kontroli nad wiarygodnością sprawozdawczości finansowej sprawowanej przez upoważnione do tego, zgodnie z rosyjskim prawem, organy państwowe oraz samorządowe21. Audyt, prowadzony przez
uprawnione do tego podmioty, stał się jednym z elementów systemu kontroli
działającego obecnie w Federacji Rosyjskiej. Warto również podkreślić, że jedną
z przyczyn, dzięki którym audyt zaczął się rozwijać, było dążenie do odciążenia
19
20
21

Федеральный закон „Oб аудитерской деятельности”, от 7.08.2001, H 119-ФЗ.
А.Е. Сушбов, Б.Т. Жарылгасова, Бухгалтерский учёт, s. 75.
Федеральный закон „Oб аудитерской деятельности”, от 30.12.2008, H 307-ФЗ, 1.5.
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sektora finansów publicznych od wydatków ponoszonych na badanie wiarygodności podmiotów.
3.	Prawne podstawy audytu w Federacji Rosyjskiej

We wspomnianym już prawie federalnym dotyczącym działalności audytorskiej określono podstawowe pojęcia i problemy związane z audytem i powiązanymi
z nim usługami, takie jak m.in.: niezależność audytora, zasady zachowania tajemnicy zawodowej, zasady określania kwalifikacji audytorów, wydawania licencji czy
zasady sprawowania kontroli nad audytorami. Z biegiem czasu, w miarę rozwoju
audytu, pierwotny akt uległ kilkakrotnie zmianom, a następnie został zastąpiony
nowym prawem federalnym. Utraciły również moc niektóre z pierwotnie obowiązujących aktów, takie jak np. „Postanowienie o niektórych problemach regulowania przez państwo działalności audytorskiej”22, a w ich miejsce zaczęły się
pojawiać kolejne, które współcześnie stanowią zbiór regulacji prawnych, którym
muszą się podporządkować zarówno indywidualni audytorzy, jak i firmy audytorskie i organizacje zrzeszające audytorów. Zbiór ten można podzielić, podobnie jak
rosyjskie prawo bilansowe23, na cztery poziomy24.
Poziom pierwszy stanowi nowe federalne prawo o działalności audytorskiej25,
które określa miejsce i rolę audytu jako niezbędnego elementu w działalności
gospodarczej podmiotów prowadzących księgi rachunkowe oraz odnosi się do
wszystkich pozostałych aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Na tym
poziomie znajdują się również dekrety Prezydenta FR oraz obowiązujące kodeksy.
Wśród najistotniejszych odnoszących się do audytu kodeksów można wymienić
na przykład te, w których uregulowano problem rozgłaszania informacji, w przypadku których dostęp jest określony jako ograniczony. Problem ten uregulowany
jest np. w kodeksie pracy26, kodeksie administracyjnym27 czy kodeksie karnym28.
Poziom drugi stanowią federalne standardy audytu i obowiązujące jeszcze zasady (standardy) federalne (w literaturze są one często określane mianem
22
23

24
25
26
27
28

Постановление от 6.02.2002 Н 80 „О вопросах государственного регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации”.
Szerzej na ten temat: J. Koczar, Rosyjskie prawo bilansowe a identyfikacja, pomiar i wycena wartości niematerialnych, [w:] T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.), Wartości niematerialne i prawne
– ujmowanie i prezentacja, PN UE nr 190, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 134.
А.Е. Сушбов, Б.Т. Жарылгасова, Бухгалтерский учёт, s. 74.
Федеральный закон „Oб аудитерской деятельности”, от 30.12.2008, H 307-ФЗ.
Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ), от 30.12.2001 Н 197-ФЗ, cz. I, 81w.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ),
от 30.12.2001 Н 195- ФЗ, 13.14.
Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 Н 63-ФЗ, par. 183.
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standardów rosyjskich), które tworzą system jednoznacznie określonych norm,
koniecznych do spełnienia przez podmioty prowadzące działalność audytorską.
Federalne standardy audytu określają wymogi dotyczące prowadzenia działalności audytorskiej, jak również dotyczą innych problemów określonych w federalnym prawie o działalności audytorskiej. Standardy te są opracowywane zgodnie
z międzynarodowymi standardami audytu. Obowiązek ich stosowania mają firmy
audytorskie, audytorzy, samorządowe organizacje audytorów i ich pracownicy29.
Federalne standardy działalności audytorskiej (ФСАД-FSAD) zostały opracowane w ramach projektu TASIS – reforma rosyjskiego audytu. Analiza tych standardów prowadzi do stwierdzenia, że można je podzielić na trzy grupy:
− standardy zgodne w treści z Międzynarodowymi Standardami Audytu;
− standardy zasadniczo różniące się treścią od swoich odpowiedników w MSA;
− standardy, które nie mają swoich odpowiedników w standardach międzynarodowych.
Wpływ międzynarodowych standardów na standardy Federacji Rosyjskiej
widoczny jest również w tym, że nowo opracowane standardy, w porównaniu
z obowiązującymi dawniej, straciły charakter instrukcji, zostały uwolnione od
wielu detali. Nadal jednak styl standardów ma, w porównaniu z MSA, zdecydowanie bardziej dyrektywny charakter.
FSAD zastępują, partiami, obowiązujące wcześniej standardy i rosyjskie zasady (standardy) działalności audytorskiej. W praktyce z powodu trwającego wciąż
procesu reformowania systemu audytu w Federacji Rosyjskiej niektóre z nich
zostały również już zmienione, na przykład pod wpływem zmian wprowadzonych
w standardach międzynarodowych.
Na poziomie trzecim znajdują się wewnętrzne standardy ustanowione przez
samorządowe zawodowe organizacje zrzeszające audytorów oraz akty prawne
wydane przez ministerstwa i urzędy określające zasady organizacji działalności
audytorskiej i przeprowadzania audytu w konkretnych gałęziach gospodarki, konkretnych organizacjach czy zawierające odniesienia do konkretnych problemów
podatkowych, finansowych oraz tych, które związane są z rachunkowością czy
prawem gospodarczym.
Standardy opracowywane przez samorządy audytorów określają dodatkowe,
w stosunku do standardów federalnych, wymogi dotyczące procedur przeprowadzania audytu, jeżeli jest to uwarunkowane szczególnymi okolicznościami przeprowadzania audytu lub powiązanych z nim usług. Obowiązuje zasada, że nie
mogą być sprzeczne z federalnymi standardami i nie mogą stwarzać przeszkód dla
prowadzenia działalności audytorskiej30. Wszelkie inne dokumenty, uchwalone
przez samorządowe organizacje, określające stanowisko w zakresie prowadzenia
działalności audytorskiej, w tym również w zakresie wydania opinii przez audyto29
30

Федеральный закон „Oб аудитерской деятельности”, от 30.12.2008, H 307-ФЗ, 7.1.
Федеральный закон „Oб аудитерской деятельности”, от 30.12.2008, H 307-ФЗ, 7.2.
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rów, nie są uznawane za standardy samorządowej organizacji, w rozumieniu prawa o działalności audytorskiej. W świetle tego prawa oraz prawa o organizacjach
samorządowych ani firmy audytorskie, ani indywidualni audytorzy nie są zatem
zobowiązani do stosowania się do nich w czasie świadczenia swoich usług, natomiast muszą stosować się do standardów wydanych przez samorządową organizację, do której należą.
Czwarty poziom regulacji prawnych dotyczących audytu stanowią standardy, można powiedzieć „wewnętrzne”, opracowywane przez konkretne podmioty
gospodarcze prowadzące działalność audytorską oraz przez indywidualnych audytorów na podstawie standardów i praw federalnych oraz ich własnej praktyki31.
Standardy te określają sposób przeprowadzania badań i zasady kontroli wyników
tych badań. W powszechnej opinii są traktowane jako dodatkowe, uzupełniające
gwarancje jakości badania audytorskiego.
Dodatkowo wśród najważniejszych aktów prawnych regulujących działalność
audytorską należy wymienić:
− Kodeks Obywatelski Federacji Rosyjskiej32;
− federalne prawo o licencjonowaniu wybranych rodzajów działalności33;
− federalne prawo o samorządnych34 organizacjach35;
− Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej;
− federalne prawo o rachunkowości36;
− standardy rachunkowości Federacji Rosyjskiej;
− kodeks zawodowej etyki audytorów37.
Ze względu na wprowadzane od lat dziewięćdziesiątych zmiany dotyczące zarówno zakresu obowiązywania standardów, jak i ich nazw, a także zmiany
organów odpowiedzialnych za ich zaaprobowanie (jak to się działo pierwotnie)
czy zatwierdzenie (jak to się dzieje dzisiaj) w tabeli 1 zestawiono obowiązujące
obecnie w Federacji Rosyjskiej standardy działalności audytorskiej. Zostały one
31
32
33
34

35
36
37

А.Е. Сушбов, Б.Т. Жарылгасова, Бухгалтерский учёт, s. 74-75.
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994, Н 51ФЗ.
Федеральный закон „О лицензировании отдельных видов деятельности” от 4.05.2011,
Н 99 ФЗ.
Określenie „samorządne” zostało użyte poprzez analogię do polskiego ustawodawstwa dotyczącego biegłych rewidentów, w dosłownym tłumaczeniu byłyby to organizacje „samoregulujące”. W założeniach chodzi tu o organizacje, które opierają się na członkostwie, zostały
powołane w celu zjednoczenia podmiotów prowadzących działalność określonego rodzaju,
a głównym celem ich powołania było odciążenie państwa, tak aby jego nadzór koncentrował się
na efektach działalności, a nie na samej działalności, a także pozwolił na ograniczenie wydatków budżetowych. Organizacje te pełnią funkcję nadzoru i kontroli nad działalnością swoich
członków, dyscyplinują ich działalność, powołują sądy, wydają uprawnienia umożliwiające
wykonywanie danego zawodu.
Федеральный закон „О саморегулируемых организациях” от 1.12. 2007, Н 315-ФЗ.
Федеральный закон „О бухгалтерском учёте” от 21 ноября 1996, nr 129 ФЗ.
Кодекс этики аудиторов России, oдобрен Советом по аудиторской деятельности при
Минфине России (протокол N 56 от 31 мая 2007 г.).

104

Joanna Koczar

uporządkowane, zgodnie z nadaną numeracją, w grupach, według organu aprobującego lub zatwierdzającego.
Tabela 1. Zestawienie federalnych standardów i zasad (standardów) działalności audytorskiej obowiązujących obecnie w Federacji Rosyjskiej
Numer Data wejścia
Nazwa
standardu
w życie
*brak
20.10.1999
Wymogi stawiane wewnętrznym standardom
organizacji audytorskich

Organ dopuszczający/
zatwierdzający
Zasady (standardy) działalności
audytorskiej zaaprobowane przez
Komisję ds. działalności audytorskiej przy Prezydencie FR

*brak

20.08.1999

Kontrola prognozowanej informacji finansowej

1

8.10.2002

2

8.10.2002

3

8.10.2002

Cel i podstawowe założenia audytu sprawozdaw- Federalne zasady (standarczości finansowej
dy) działalności audytorskiej
zatwierdzone postanowieniami
Dokumentowanie audytu
Rządu FR
Planowanie audytu

4

8.10.2002

Istotność w audycie

7

16.12.2008

Kontrola jakości realizacji zadań audytorskich

8

16.12.2008

Zrozumienie istoty działalności badanego podmiotu i otoczenia, w którym jest ona prowadzona oraz ocena ryzyka istotnego zniekształcenia
badanego sprawozdania finansowego

9

16.12.2008

Podmioty powiązane

10

22.07.2003

Zdarzenia po dacie bilansowej

11

22.07.2003

Założenie kontynuacji działalności przez badany
podmiot

12

26.10.2004

Uzgodnienie warunków przeprowadzenia audytu

16

26.10.2004

Audytorska selekcja

17

3.05.2005

Uzyskanie dowodów w konkretnych
przypadkach

18

3.05.2005

Uzyskanie potwierdzającej informacji
z zewnętrznych źródeł

19

3.05.2005

Specyfika pierwszego audytu w badanym
podmiocie

20

3.05.2005

Procedury analityczne

21

3.05.2005

Specyfika audytu wartości szacowanych

22

16.12.2008

Przekazanie zarządzającym podmiotem
i przedstawicielom właścicieli informacji uzyskanej w wyniku badania

23

3.05.2005

Oświadczenia i wyjaśnienia zarządu badanego
podmiotu

24

21.09.2006

Podstawowe założenia federalnych praw
(standardów) działalności audytorskiej dotyczące
usług, które mogą być świadczone
przez audytorów i firmy audytorskie
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Numer Data wejścia
Nazwa
standardu
w życie
25
21.09.2006
Uwzględnienie specyfiki badanego podmiotu,
którego sprawozdanie finansowe sporządza
specjalistyczna firma
26

21.09.2006

Porównywalność danych w sprawozdaniu
finansowym

27

21.09.2006

Pozostałe informacje w dokumentach zawierających przebadaną sprawozdawczość finansową

28

21.09.2006

Wykorzystanie wyników pracy innego audytora

29

21.09.2006

Przegląd pracy audytora wewnętrznego

30

21.09.2006

Realizacja uzgodnionych procedur dotyczących
informacji finansowej

31

21.09.2006

Kompilacja informacji finansowej

32

12.08.2008

Wykorzystanie przez audytora wyników pracy
eksperta

33

12.08.2008

Przegląd sprawozdawczości finansowej

34

12.08.2008

Kontrola jakości usług w organizacjach
audytorskich

FSAD
1/2010

17.08.2010

Opinia audytora o sprawozdaniu finansowym
i formułowanie opinii o jego wiarygodności

FSAD
2/2010

17.08.2010

Zmodyfikowana opinia w opinii audytora

FSAD
3/2010

17.08.2010

Informacja dodatkowa w opinii audytora

FSAD
4/2010

9.07.2010

FSAD
5/2010

8.02.2011

Zasady sprawowania i organizacji wewnętrznej
kontroli nad jakością pracy organizacji audytorskich i indywidualnych audytorów
Obowiązki audytora w zakresie rozpatrywania
nierzetelnych działań stwierdzonych w trakcie
audytu

FSAD
6/2010

8.02.2011

Obowiązki audytora w zakresie rozpatrywania
w trakcie przeprowadzania badania przestrzegania przez badany podmiot wymagań zawartych
w aktach normatywnych

FSAD
7/2011

10.01.2012

Dowody w badaniu audytorskim

FSAD
8/2011

30.10.2011

Specyfika audytu sprawozdawczości sporządzonej według specjalnych zasad

FSAD
9/2011

30.10.2011

Specyfika audytu oddzielnej części sprawozdania

105
Organ dopuszczający/
zatwierdzający
Federalne zasady (standardy) działalności audytorskiej
zatwierdzone postanowieniami
rządu FR

Federalne standardy działalności
audytorskiej zatwierdzone przez
Ministra Finansów FR

Źródło: opracowanie własne na podstawie obowiązujących standardów i zasad (standardów) działalności audytorskiej.

W federalnym prawie o działalności audytorskiej określono audyt jako niezależne sprawdzenie sprawozdania finansowego w celu wyrażenia opinii o jego wiary-
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godności. Pod hasłem sprawozdania finansowego należy rozumieć zarówno sprawo
zdanie finansowe w rozumieniu federalnego prawa o rachunkowości, jak i zgodne
z nim co do zawartości sprawozdania przewidziane innymi prawami federalnymi38.
Działalność audytorską (usługi audytu) należy rozumieć jako działalność
związaną z przeprowadzaniem audytu zewnętrznego oraz powiązanych z nim
usług, prowadzoną przez organizacje zajmujące się działalnością audytorską oraz
indywidualnych audytorów. Podmioty te nie mają prawa zajmować się żadnymi
innymi formami działalności gospodarczej, poza wymienionymi w prawie o działalności audytorskiej39.
Do usług powiązanych z działalnością audytorską, a zatem możliwych do
świadczenia przez audytorów, zalicza się:
− organizację rachunkowości, jej przekształcenie i prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdania finansowego oraz konsultacje w zakresie
rachunkowości;
− organizację lub przekształcenie ewidencji podatkowej, sporządzanie rozliczeń
podatkowych i deklaracji, konsultacje w zakresie podatków;
− analizę działalności gospodarczej podmiotów (dotyczy to zarówno podmiotów
rachunkowości, jak i indywidualnych przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), konsultacje finansowe i ekonomiczne;
− konsultacje związane z zarządzaniem podmiotem, w tym związane z jego
reorganizacją lub prywatyzacją;
− pomoc prawną w dziedzinach związanych z działalnością audytorską, włączając w to konsultacje prawne, reprezentowanie klienta w sądach cywilnych
i administracyjnych, w sprawach podatkowych i celnych, reprezentowanie
przed organami władzy państwowej i samorządowej;
− automatyzację systemu rachunkowości i wdrażanie technologii informatycznych;
− wycenę;
− opracowywanie i analizę projektów inwestycyjnych, sporządzanie biznesplanów;
− prowadzenie prac naukowych, doświadczalnych i eksperymentalnych w dziedzinach związanych z działalnością audytorską oraz upowszechnianie ich
rezultatów na papierowych i elektronicznych nośnikach;
− nauczanie w dziedzinach związanych z działalnością audytorską40.
38

39

40

Федеральный закон „Oб аудитерской деятельности”, от 30.12.2008, H 307-ФЗ, ze zmianami
wprowadzonymi przez Федеральный закон „О внесении изменений” в Федеральный закон
„Об аудиторской деятельности” от 1.07.2010, nr 136-ФЗ, 1.3.
Федеральный закон „Oб аудитерской деятельности”, от 30.12.2008, H 307-ФЗ, ze zmianami
wprowadzonymi przez Федеральный закон „О внесении изменений” в Федеральный закон
„Об аудиторской деятельности” от 1.07.2010, nr 136-ФЗ, 1.2 i 1.6.
Федеральный закон „Oб аудитерской деятельности”, от 30.12.2008, H 307-ФЗ, ze zmianami
wprowadzonymi przez Федеральный закон „О внесении изменений” в Федеральный закон
„Об аудиторской деятельности” от 1.07.2010, nr 136-ФЗ, 1.7.
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Należy podkreślić, że zgodnie z prawem o działalności audytorskiej usługi te
dzielą się na dwie grupy, czyli na usługi, które mogą być łączone z usługą obowiązkowego badania audytorskiego, i takie, których z takim badaniem łączyć nie można.
W przypadku pierwszej grupy usługi takie mogą być świadczone zarówno
tuż przed, jak i podczas obowiązkowego badania audytorskiego, a nawet ich specyfikacja może być włączona do umowy zawartej między badanym podmiotem
a audytorem.
W przypadku drugiej grupy, do której zaliczane są: reorganizacja systemu
rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań
finansowych, obowiązuje audytorów trzyletni okres karencji. Jeżeli w ciągu trzech
lat poprzedzających obowiązkowe badanie audytorskie usługi tego typu były przez
danego audytora wykonywane na rzecz podmiotu, z którym ma być podpisana
umowa o obligatoryjnym badaniu, to audytor ten nie może przeprowadzić obowiązkowego badania, gdyż byłoby to naruszeniem zasady niezależności audytora.
Kodeks zawodowej etyki audytorów określa normy postępowania audytorów
i wartości moralne, jakimi powinno kierować się środowisko audytorów. Przy pracach związanych z jego tworzeniem oparto się na międzynarodowych normach.
Obowiązujący obecnie kodeks porusza wiele zagadnień, poczynając od działania w interesie wszystkich użytkowników sprawozdania finansowego, działania
w interesie klienta i w zgodzie z prawem podatkowym, również problem wynagrodzenia za pracę, reklamy, lojalności czy obiektywizmu i niezależności. Obowiązek przestrzegania kodeksu mają zarówno sami audytorzy, jak i firmy audytorskie. Warto podkreślić, że każda samorządowa organizacja zrzeszająca audytorów, przyjmując kodeks etyczny, ma prawo włączenia do niego dodatkowych
wymogów41. Od nowego, 2013 r., obecnie obowiązujący kodeks etyczny (z 1996
r.) zostanie zastąpiony nowym kodeksem, uchwalonym w marcu bieżącego roku42.
Nowy kodeks będzie miał nowy układ i w niewielkim stopniu zmienioną zawartość merytoryczną.
4.	Podmioty prowadzące księgi rachunkowe a audyt finansowy

W świetle federalnego prawa o rachunkowości w Federacji Rosyjskiej obowiązuje generalna zasada, zgodnie z którą prawo to dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność na terenie Federacji, w tym również filii i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych, jeżeli inne rozwiązanie nie zostało prze41

42

Федеральный закон „Oб аудитерской деятельности”, от 30.12.2008, H 307-ФЗ, ze zmianami
wprowadzonymi przez Федеральный закон „О внесении изменений” в Федеральный закон
„Об аудиторской деятельности” от 1.07.2010, nr 136-ФЗ, 7.3 i 7.4.
Кодекс профессиональной этики аудиторов, одобрен Советом по аудиторской деятельности 22 марта 2012 г., протокол nr 4.
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widziane międzynarodowymi umowami. Wyłączone, w pewnym stopniu, spod
działania prawa o rachunkowości, są dwie grupy podmiotów: osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą (prawo określa ich mianem obywateli, prowadzących działalność w swoim imieniu) oraz adwokaci, prowadzący kancelarie
adwokackie43. Osoby te, nieposiadające osobowości prawnej, zobowiązane są do
prowadzenia ewidencji kosztów i przychodów zgodnie z prawem podatkowym
Federacji Rosyjskiej44, nie są natomiast zwolnione ze stosowania się do przepisów
prawa bilansowego w zakresie, na przykład, przepisów obowiązujących w zakresie prowadzenia ewidencji środków trwałych, czy na przykład ewidencji wartości
niematerialnych.
Wśród podmiotów, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a zatem również do sporządzania sprawozdań finansowych, wyróżnia się
grupę, która na mocy federalnych przepisów podlega obowiązkowi poddania się
audytowi zewnętrznemu.
Do podmiotów tych zalicza się:
− podmioty prowadzące działalność w formie spółek akcyjnych;
− podmioty, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na giełdach i/lub do obrotu u innych organizatorów obrotu papierami
wartościowymi;
− podmioty prowadzące działalność kredytową, biura informacji kredytowej,
zawodowych uczestników rynku papierów wartościowych, ubezpieczycieli
i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, firmy clearingowe, giełdy towarowe
i walutowe, giełdy papierów wartościowych, niepaństwowe emerytalne lub
inne fundusze, akcyjne fundusze inwestycyjne, podmioty zarządzające akcyjnym funduszem inwestycyjnym, zarządzające inwestycyjnym funduszem
udziałowym lub niepaństwowym funduszem emerytalnym (z wyłączeniem
państwowych pozabudżetowych funduszy);
− podmioty (nie dotyczy to organów władzy państwowej, organów samorządowych, państwowych i samorządowych instytucji, państwowych i samorządowych unitarnych przedsiębiorstw, spółdzielni rolniczych i ich związków),
w których wielkość przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów, świadczenia
usług czy wykonania robót za rok poprzedzający dany okres sprawozdawczy
przewyższa 400 milionów rubli lub suma aktywów, według stanu na koniec
poprzedniego roku obrotowego, przekracza 60 milionów rubli45;
− podmioty (z wyjątkiem organów władzy państwowej, organów samorządowych, państwowych funduszy pozabudżetowych, państwowych municypal43
44
45

Федеральный закон „О бухгалтерском учёте” от 21 ноября 1996, nr 129 ФЗ, r. 4.
Федеральный закон Налоговый кодекс Pоссийской Федерации, Часть 1, от 31.07.1998
Н 146-ФЗ, 26.2
Dla porównania, w dniu napisania tego artykułu średni kurs NBP wynosił 0,1028 zł za
1 rubla.
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nych instytucji), które sporządzają i/lub publikują skonsolidowane sprawo
zdanie finansowe46.
Obowiązek poddania się audytowi może również wynikać w szczególnych
przypadkach z innych aktów prawnych Federacji47.
Jeżeli poddanie się audytowi finansowemu jest obowiązkowe, to badanie takie
jest przeprowadzane corocznie48.
W przypadku podmiotów, których papiery wartościowe zostały dopuszczone
do obrotu na giełdach papierów wartościowych i/lub do obrotu u innych organizatorów obrotu papierami wartościowymi, podmiotów prowadzących działalność kredytową lub ubezpieczeniową, niepaństwowych funduszy emerytalnych,
podmiotów, w których kapitałach udział państwowych środków przekracza 25%,
państwowych korporacji i spółek, jak i podmiotów sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, audyt może być przeprowadzony tylko przez firmy
audytorskie49.
W przypadku podmiotów podlegających federalnemu prawu o rachunkowości (z wyłączeniem sprawozdań finansowych podmiotów sektora finansów
publicznych, organizacji społecznych i ich strukturalnych pododdziałów, które
nie prowadzą działalności gospodarczej i nie mają, oprócz sprzedaży majątku,
innych przychodów, których dotyczą pewne uproszczenia), co do zasady, sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, załączników do
nich, informacji dodatkowej oraz opinii audytora, jeżeli podmiot podlega obowiązkowi audytu. W przypadku spółdzielni rolniczych opinię audytora zastępuje
opinia ich związku rewizyjnego50.
Podsumowanie

Na kształtowanie się systemu audytu w Federacji Rosyjskiej mają niewątpliwie
wpływ przyjęte obecnie na świecie międzynarodowe rozwiązania. Jednak podobnie jak w każdym kraju system ten kształtuje się również pod wpływem czynników związanych z tradycją, ukształtowaną mentalnością czy występujących obecnie wewnętrznych problemów politycznych i gospodarczych. W przypadku Federacji Rosyjskiej wśród wielu występujących obecnie można wymienić na przykład
terroryzm czy unikanie opodatkowania na terenie Federacji.
Praca audytorów jest traktowana jako jedno z narzędzi w walce państwa
z takimi problemami. Jako przykłady mogą służyć pisma kierowane do audyto46
47
48
49
50

Федеральный закон „Oб аудитерской деятельности”, от 30.12.2008, H 307-ФЗ, 5.1.
Федеральный закон „Oб аудитерской деятельности”, от 30.12.2008, H 307-ФЗ, 5.1.
Федеральный закон „Oб аудитерской деятельности”, от 30.12.2008, H 307-ФЗ, 5.2.
Федеральный закон „Oб аудитерской деятельности”, от 30.12.2008, H 307-ФЗ, 5.3.
Федеральный закон „О бухгалтерском учёте”, от 21 ноября 1996, nr 129 ФЗ, III, 13.2.
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rów przez departament regulacji państwowej kontroli finansowej, działalności
audytorskiej, rachunkowości i sprawozdawczości w sprawie prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi (np. 13.04.2009, nr 07-03-32/520), w których udzielane są wskazówki dotyczące identyfikacji klientów i postępowania
z pozyskanymi o nich informacjami czy też pisma dotyczące poświęcania szczególnej uwagi klientom przeprowadzającym operacje gospodarcze z kontrahentami mającymi siedzibę w rajach podatkowych (np. 14.05.2009, nr 07-03-32/687).
Wymienione pisma to tylko jeden z wielu przykładów sterowania, można powiedzieć „ręcznego”, pracą niezależnych audytorów. Dokumenty te powstają, mimo
że w Rosji obowiązują oczywiście federalne prawa dotyczące prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi, które w dość precyzyjny sposób regulują
zasady postępowania w przypadku stwierdzenia takich działań.
W rosyjskojęzycznej literaturze podkreśla się, że audyt zmaga się współcześnie z wieloma problemami, wśród których można wymienić:
− problem rzeczywistej niezależności (firmy audytorskie prowadzą działalność
dzięki honorariom otrzymywanym od klientów);
− brak, w praktyce, możliwości uchronienia przez audytorów właścicieli kapitału
przed korupcją występującą wśród zarządzających podmiotem gospodarczym;
− ograniczenie zdolności audytora do przeprowadzenia badania poprzez działania podejmowane przez badany podmiot i czas, jaki można poświęcić na
przeprowadzenie audytu;
− częste postrzeganie audytorów jako adwokatów klientów, podczas gdy audytor nie jest ani adwokatem, ani prokuratorem, a może być tylko obserwatorem
i konsultantem;
− przyjmowanie założenia, że celem audytora jest dążenie do prognozowania
przyszłości badanego podmiotu51.
Przekrój występujących współcześnie problemów nie różni się w zasadzie od
tych, z którymi próbują się mierzyć inne kraje.
W historycznym kontekście można stwierdzić, że w warunkach rosyjskich
okresy przyśpieszania rozwoju i stagnacji systemu audytu splatają się ze zmianami politycznymi i gospodarczymi, które miały miejsce w wybranym do badań
obszarze, jaki stanowi Federacja Rosyjska.
Analiza obowiązujących regulacji prawnych dotyczących audytu oraz różnego
rodzaju dokumentów, które kierowane są do audytorów i/lub zrzeszających ich
organizacji, prowadzi do stwierdzenia, że mimo społeczno-gospodarczych zmian,
jakie miały miejsce na badanym obszarze, a jednocześnie na skutek wykształcenia
się określonej mentalności nadal występuje tendencja do tworzenia prawa, dla
którego charakterystyczne jest zamieszczanie instrukcji oraz działania zmierzające do wydawania wytycznych dotyczących właściwego postępowania audytorów.
51

Я.В. Соколов, В.Я. Соколов, История бухгалтерского, s. 231.
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Należy również podkreślić, że od momentu rozpoczęcia pierwszych po zmianach polityczno-gospodarczych prac nad systemem audytu do dnia dzisiejszego wciąż wprowadzane są zmiany na poziomie prawa federalnego, standardów
prowadzenia działalności audytorskiej czy, jak miało to miejsce ostatnio, zmiany
dotyczące kodeksu etyki audytora. W konsekwencji system audytu w Federacji
Rosyjskiej nie nabrał jeszcze ostatecznego kształtu.
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Część II 
Istotne zagadnienia
audytu zewnętrznego w Polsce

Danuta Krzywda1

Rola audytu finansowego
w działalności przedsiębiorstw i instytucji

Wprowadzenie

Problem wiarygodności informacji finansowych generowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje jest współcześnie niezwykle ważny dla ich funkcjonowania i rozwoju. Znaczenie tego problemu dostrzeżono już o wiele wcześniej, co
znalazło wyraz w wydanym w Anglii w 1862 r. dokumencie British Companies
Act, który standaryzował system księgowy i wskazywał na potrzebę niezależnego
przeglądu informacji wynikających z ksiąg rachunkowych zarówno małych, jak
i dużych przedsiębiorstw2. Informacje finansowe stanowią podstawę podejmowania decyzji ekonomicznych głównie przez dostarczycieli kapitału, a więc przez
inwestorów kapitałowych, kredytodawców, pożyczkodawców i innych wierzycieli, a także są wykorzystywane przez inne podmioty w otoczeniu przedsiębiorstw
i instytucji, w tym przez agendy rządowe. Informacje finansowe przedstawiane
w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw i instytucji są obiektywną podstawą podejmowania decyzji personalnych, tj. o dalszym zatrudnieniu lub zmianie członków kierownictwa.
Wiarygodność informacji finansowych jest cechą coraz trudniej osiągalną ze
względu na rosnącą złożoność transakcji i innych zdarzeń stanowiących przedmiot opisu w systemach rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Poświadczanie wiarygodności informacji przedstawianych w sprawozdaniach finansowych,
a także innych informacji finansowych przez biegłych rewidentów jest warunkiem
koniecznym, przesądzającym o użyteczności tych informacji dla podejmowania
decyzji. W miarę rozwoju gospodarki rynkowej3, a w szczególności w przedłuża1
2
3

Dr Danuta Krzywda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Por. m.in. A. Hołda, Ewolucja auditingu i jego rola w gospodarce rynkowej, „Zeszyty Naukowe
Akademii Ekonomicznej w Krakowie” [Kraków] 1998, nr 514, s. 62.
Por. E. Burzym, Rola biegłych księgowych w rozwiniętej gospodarce rynkowej oraz warunki ich
działania, „Rachunkowość” 1992, nr 7.
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jącym się okresie niestabilności systemowych problem ten nabiera coraz większego znaczenia. Z drugiej strony wyrażane są poglądy dotyczące traktowania audytu jako zbytecznego obciążenia administracyjnego przedsiębiorstw i instytucji.
Poglądy te mogą prowadzić do ograniczenia obowiązkowego badania sprawozdań
finansowych, a tym samym do pozbawienia informacji finansowych cechy wiarygodności, co będzie miało negatywny wpływ na decyzje podejmowane przez interesariuszy. Wiarygodność informacji finansowych jest kwestią podstawową dla
otoczenia przedsiębiorstw i instytucji. Coraz większe zainteresowanie informacjami przedstawianymi w ich sprawozdaniach finansowych wiąże się bezpośrednio z rozszerzeniem rozumienia odpowiedzialności tych jednostek wobec szeroko
rozumianego otoczenia, to jest gospodarczego i społecznego4.
1.	Istota, rodzaje, cele i funkcje audytu finansowego

Audyt finansowy to obiektywne ustalenie prawdziwości i rzetelności informacji finansowych oraz określenie stopnia zgodności z przyjętymi kryteriami ich
oceny. Przedmiotem audytu finansowego są szeroko rozumiane informacje finansowe, to jest wyrażone w mierniku pieniężnym oraz związane z nimi informacje
opisowe. Audyt finansowy dzieli się na wewnętrzny i zewnętrzny.
Według The Institute of Internal Auditors (IIA) „audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Pomaga
on organizacji w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane
podejścia do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem,
kontroli i governance”5. Powyższa definicja została zaimplementowana do definicji audytu wewnętrznego w polskiej ustawie o finansach publicznych. Zgodnie
z nią audyt wewnętrzny „jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem
jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności
doradcze”6. Przytoczone definicje wskazują na szeroki zakres czynności objętych
audytem wewnętrznym. Uzasadnia to podejmowanie prób jego podziału na kategorie czy też rodzaje. W propozycjach podziału audytu wewnętrznego wyróżnia
się audyt finansowy7.
Przykładowo według A. Fighta istnieje sześć głównych kategorii audytu
wewnętrznego, a jedną z nich jest audyt finansowy, zajmujący się problemami
4
5
6
7

Por. m.in. E. Burzym, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980;
A. Olchowicz, A. Tkaczała, Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2002, s. 81-84.
The Institute of Internal Auditors, http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/
ippf/definition-of-internal-auditing.
Art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
Por. A. Fight, Measurement and Internal Audit, Capstone Publishing, Oxford 2002, s. 51-52.
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rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości finansowej. Zakres tego audytu
obejmuje także ocenę systemu kontroli wewnętrznej8. W Polsce dominuje podział
audytu wewnętrznego, w którym wskazuje się najczęściej na trzy podstawowe jego
rodzaje. Są to: audyt informatyczny, audyt finansowy i audyt operacyjny9. Przez
audyt finansowy rozumie się ocenę poprawności, kompletności oraz wiarygodności
sprawozdania finansowego, ustalenie, czy sprawozdanie nie zawiera błędów lub czy
nie pominięto istotnych informacji, a także czy wszystkie działania zostały zrealizowane w sposób oszczędny, wydajny i skuteczny10. Z istoty i celu wewnętrznego audytu finansowego wynikają jego funkcje. Są nimi funkcja informacyjna i kontrolna.
W odróżnieniu od audytu finansowego, stanowiącego jedną z kategorii audytu
wewnętrznego, który jest wykonywany przez audytorów zatrudnionych w przedsiębiorstwie bądź instytucji, zewnętrzny audyt finansowy – rewizja finansowa – jest
niezależnym badaniem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa lub instytucji
(podmiotu sprawozdawczego) przez audytora zewnętrznego – biegłego rewidenta, w celu wyrażenia opinii o wiarygodności tego sprawozdania. Przez badanie
sprawozdania finansowego należy rozumieć obiektywne ustalenie prawdziwości
i określenie stopnia zgodności z przyjętymi kryteriami oceny informacji przedstawionych w sprawozdaniu finansowym oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych11. Cel badania sprawozdań finansowych często
jest rozumiany opatrznie. Utożsamia się go z kontrolą podatków, wykrywaniem
przestępstw i oszustw, jak również z oceną sytuacji gospodarczej podmiotu, którego sprawozdanie finansowe podlega badaniu. Należy jednak pamiętać, że celem
badania nie jest wykrycie wszystkich nieprawidłowości w działalności podmiotu
ani w jego systemie rachunkowości. Od lat czterdziestych XX w. cel badania sprawozdań finansowych definiuje się pozytywnie jako poświadczenie wiarygodności
sprawozdania finansowego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości: „Celem badania
sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia
sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki”12.
Należy zwrócić uwagę, że w ustawowej definicji celu badania chodzi o zgodność
sprawozdania finansowego z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości. W ustawie określono minimalny zakres treści opinii. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego powinna w szczególności
stwierdzać, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z określonymi usta8
9
10
11
12

Tamże.
Por. K. Czerwiński, Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2005, s. 285-286.
Tamże.
Rewizja sprawozdań finansowych, praca zb. pod red. D. Krzywdy, SKwP, Warszawa 2005, s. 13.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223, art. 65.
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wą zasadami rachunkowości, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi
jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową, a także czy przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, a w odniesieniu
do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają wymagania ustawy odnośnie do treści i czy są zgodne
z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym13. Z istoty i celu
zewnętrznego audytu finansowego wynikają jego funkcje, którymi są nie tylko
funkcja informacyjna i kontrolna, ale przede wszystkim funkcja uwierzytelniająca, realizowana przez biegłego rewidenta niezależnego od podmiotu, którego
sprawozdanie finansowe podlega badaniu. Zewnętrzny audyt finansowy jest czynnikiem wzmacniającym, wręcz warunkującym zaufanie w stosunkach gospodarczych. Chodzi tu w szczególności o zaufanie obecnych i potencjalnych inwestorów
kapitałowych oraz kredytodawców, pożyczkodawców i innych wierzycieli przy
podejmowaniu przez nich decyzji, które leżą w ich gestii jako dostarczycieli kapitału. W warunkach gospodarki rynkowej, która charakteryzuje się nasyceniem
we wszystko, tylko nie w pieniądz, zaufanie to ma fundamentalne znaczenie dla
funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw i instytucji.
2.	Aktualny stan audytu zewnętrznego
i kierunki przewidywanych zmian

Zewnętrzny audyt finansowy, określony w przepisach prawa rewizją finansową, pozostaje pod wpływem zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych, w jakich działają przedsiębiorstwa i instytucje, których sprawozdania
finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłych rewidentów lub
z innych przyczyn poddawane są badaniu. Rodzaj i tempo zmian mogą być jednak zróżnicowane. Szczególnie silny wpływ na rewizję finansową wywiera kryzys
ekonomiczny, którego uciążliwość skłania do refleksji nad stanem rewizji finansowej i kierunkami przewidywanych zmian. Chodzi tu zarówno o zakres podmiotowy, jak i przedmiotowy rewizji finansowej.
Większość usług badania sprawozdań finansowych, a także innych informacji
finansowych w Polsce to badania obowiązkowe (ustawowe). Ich liczba nie powinna ulegać znaczącej zmianie. Według danych Komisji Nadzoru Audytowego przychody z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, przez które rozumie
się badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające,
o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej14,
13
14

Tamże.
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. nr 77, poz. 649,
art. 2 pkt 2.
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wyniosły w 2011 r. prawie 729 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w 2010 r.
o 6,9%. Liczba podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
spada. W 2011 r. wyniosła 1784 i była niższa o 21 niż w 2010 r. Spadek liczby podmiotów nie oznacza jednak zmniejszania się ogólnej zdolności do wykonywania
czynności rewizji finansowej. Wykreślenie podmiotu z listy podmiotów uprawnionych do badania może być skutkiem jego likwidacji lub połączenia z innym podmiotem. Spada również liczba zarejestrowanych biegłych rewidentów. W 2011 r.
wyniosła 7311 i była niższa o 1423 niż w 2010 r. Główną przyczyną zmniejszenia
liczby biegłych zarejestrowanych jest rezygnacja biegłych niewykonujących zawodu z członkostwa w samorządzie. Należy sądzić, że proces zmniejszania liczby
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych będzie postępował dopóty, dopóki nie ukształtuje się ich optymalna struktura. Podobnie liczba
zarejestrowanych biegłych rewidentów ulegnie ograniczeniu do biegłych wykonujących zawód. Ważnym problemem jest zakres podmiotów, których sprawozdania
finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu. W ramach polityki redukowania
obciążeń administracyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach Komisja
Europejska proponuje, aby podnieść aż czterokrotnie progi obligujące do badania
sprawozdań finansowych. Oznacza to, że tylko jeden z czterech obecnie badanych
podmiotów miałby taki obowiązek. Nie wydaje się to korzystne dla gospodarki,
zwłaszcza w warunkach kryzysu i rosnących tendencji do nadużyć. Ostateczne
decyzje w tej kwestii jeszcze nie zapadły.
Zakres przedmiotowy rewizji finansowej rozszerza się o nowe transakcje i inne
zdarzenia o wzrastającym stopniu złożoności. Podobne zjawiska dotyczące przedmiotu rewizji finansowej zachodzą w aspekcie organizacyjnym sporządzania sprawozdań finansowych (np. sporządzanie poza jednostką), jak również wykorzystywanych w tym celu rozwijających się w szybkim tempie technologii informatycznych. Rozszerzanie się zakresu przedmiotowego rewizji finansowej zwiększa ryzyko
wykonywania zawodu biegłego rewidenta i powoduje konieczność stosowania właściwych zabezpieczeń wpływających na koszty świadczonych usług.
Wnioski

Ograniczenie zakresu podmiotów objętych obowiązkiem poddania badaniu sprawozdań finansowych może wpłynąć na pogorszenie jakości sprawozdań
finansowych tych podmiotów ze wszystkimi tego konsekwencjami dla szerokiego
grona interesariuszy, a przede wszystkim dla dostarczycieli kapitału. Należy mieć
nadzieję, że bez względu na prawne rozwiązania przyjęte w tym zakresie będą
oni uzależniali decyzje o dostarczaniu kapitału podmiotom od uwiarygodnionych
informacji sprawozdawczych oraz innych uwiarygodnionych informacji finansowych. Przymus ekonomiczny może zastąpić obowiązek prawny poddawania
sprawozdań finansowych oraz innych informacji finansowych badaniu przez bie-
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głych rewidentów. Ewolucja zakresu przedmiotowego wymaga pilnego śledzenia
i podejmowania działań na płaszczyźnie teoretycznej, regulacyjnej i praktycznej,
umożliwiających biegłym rewidentom sprostanie coraz trudniejszym zadaniom
związanym z wykonywaniem czynności rewizji finansowej.
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Agnieszka Polak1

Obligatoryjne badanie
sprawozdania finansowego
– istota, podmioty uprawnione,
procedura, rezultaty

Wprowadzenie

Głównym tematem niniejszej publikacji jest analiza zagadnienia rewizji finansowej sprawozdania finansowego, określanej inaczej jako kontrola zewnętrzna
sprawozdania finansowego, jego badanie lub audyt. W artykule przeanalizowane
zostaną m.in.: istota kontroli zewnętrznej z wyszczególnieniem jej podstaw prawnych, przedmiotu i zakresu, poprzez procedurę samego audytu aż do produktu
końcowego, jakim jest opinia i raport biegłego rewidenta.
1.	Istota rewizji finansowej

Warunkiem efektywnego, prawidłowego i bezpiecznego działania systemu
wolnorynkowego jest dostęp zainteresowanych jednostek do informacji o wynikach działalności gospodarczej i sytuacji finansowej podmiotów życia gospodarczego. Informacje te mogą okazać się przydatne i użyteczne jedynie wówczas, gdy
podlegają weryfikacji, co zapewnia ich wiarygodność2. Bardzo duża przydatność
sprawozdań finansowych dla różnych użytkowników wynika głównie z faktu,
że sprawozdania te zawierają całościowe ujęcie obrazu przedsiębiorstwa. Audyt
sprawozdań finansowych, ze względu na szeroki zasięg i wymierne ujęcie różnych
zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce, tworzy przesłanki do oceny efektywności podejmowanych decyzji gospodarczych3.
1

2

Agnieszka Polak, absolwentka studiów licencjackich kierunku ekonomia, studentka II roku
studiów magisterskich, kierunek ekonomia, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Zarządzania; agnieszka.polak@poczta.
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Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez uprawniony do tego podmiot pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie
finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz
czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik
finansowy badanej jednostki4. Rewizja finansowa sprawozdania finansowego
zapewnia, że informacje w nim prezentowane mogą zostać uznane za miarodajne.
Niezależny biegły rewident spełnia w ten sposób funkcję zarówno informacyjną,
opiniotwórczą, jak i uwierzytelniającą. W konsekwencji wykonywanie procedur
audytu obniża ryzyko wystąpienia niewykrytych oszustw oraz nadużyć nie tylko
w sprawozdaniach finansowych, ale również w całej działalności audytowanego
podmiotu gospodarczego. Badanie sprawozdania finansowego wzmacnia bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, ponadto gwarantuje ochronę lokat kapitałowych
i minimalizuje ryzyko działalności jednostek gospodarczych. Ważnym celem
rewizji finansowej jest potwierdzenie prawidłowości danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym. Istotnym obszarem jest również określenie zdolności jednostki do kontynuowania działalności w przyszłości.
Sprawozdania finansowe są sporządzane przede wszystkim dla użytkowników
zewnętrznych, ale również dla kierownictwa jednostki, które powinno być zainteresowane zawartymi w nich informacjami dla potrzeb zarządczych i kontrolnych5.
2.	Podstawy prawne, cele i zadania rewizji finansowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami badania sprawozdania finansowego jednostek mogą dokonywać wyłącznie biegli rewidenci, mający do tego uprawnienia
potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów. Biegli rewidenci mogą podjąć badanie sprawozdania finansowego jednostki, jeśli spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii6.
Zakres przedmiotowy ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. określa art. 17. Są to „działania podmiotów
3

4
5
6
7

W. Jagiełło, Materiały dydaktyczne. Rewizja finansowa i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie, http://www.wse.waw.pl/aa%20materialy%20dydaktyczne/E_Rewizja%20finansowa%20
i%20audyt%20wewnetrzny%20w%20przedsiebiorstwie%20cz.1_Jagiello.pdf [28.04.2010].
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn.
zm., art. 65 ust. 1.
Por. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według Krajowych i Międzynarodowych Standardów, Difin, Warszawa 2008, s. 22.
Rachunkowość finansowa, praca zb. pod red. K. Sawickiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2001, s. 376.
Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r., Dz.U. z 2009 r., nr 77
poz. 649.
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uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, w tym podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących czynności rewizji
finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego”. Z kolei w art. 2 ustawy
precyzuje się rewizję finansową w sposób następujący − mówiąc o „czynnościach
rewizji finansowej” − rozumie się przez to badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach
lub standardach rewizji finansowej. W zakres rewizji finansowej wykonywanej
przez biegłych rewidentów należy zaliczyć:
1) badanie sprawozdania finansowego;
2) przegląd sprawozdania finansowego (rocznego i półrocznego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie)8;
3) usługi poświadczające wymagane przepisami prawa zastrzeżone do wyłącznej
kompetencji biegłego rewidenta, zwiększające wiarygodność danych o przedmiocie badania9. Usługi poświadczające to np.: badanie dokonywane przy
zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego wymagane
przez kodeks spółek handlowych10, badanie sprawozdania założycieli spółki
komandytowo-akcyjnej11; wycena akcji spółki akcyjnej12, badanie planu przekształcenia spółki (art. 559 § 1 k.s.h.), badanie informacji finansowych partii
politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych z subwencji
wydatkach13.
Rewizja sprawozdań finansowych w polskim prawie uregulowana jest przez
ciąg przepisów i wytycznych:
1) ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.14 Rozdział siódmy tej ustawy zawiera uregulowania w zakresie badania sprawozdań finansowych wykonywanych przez biegłych rewidentów;

8

9

10
11
12

13
14

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Dz.U. 2005, nr
209, poz. 1744.
Kategorię i rodzaje usług poświadczających wyjaśnia Stanowisko Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie innych usług poświadczających wchodzących
w zakres czynności rewizji finansowej.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037,
z późn. zm., art. 312 ust 1.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037,
z późn. zm., art. 312 § 1 w związku z art. 126 § 1 pkt 2.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. z 2009 r.,
nr 185, poz. 1439, art. 79 ust. 4c.
W trybie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, Dz.U. z 2001 r.,
nr 79, poz. 857, z późn. zm.
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223
z późn. zm.
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2) Krajowe Standardy Rewizji Finansowej, wydane przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce (załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r.) (KSRF). Aktualnie obowiązują:
− Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1: „Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych”;
− Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2: „Badanie skonsolidowanych
sprawozdań finansowych grup kapitałowych”;
− Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 3: „Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających”.
Tworzą one podstawę wykonywania prac w zakresie rewizji finansowej
w Polsce.
Obecne zapisy dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
bazują na założeniu, że ustawowe badania sprawozdań finansowych powinny być
docelowo prowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu, rozumianymi jako Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), jak również zawierają delegację dla Komisji Europejskiej do przyjęcia ww. standardów
pod warunkiem spełnienia przez nie określonych kryteriów. W opublikowanej na
jesieni 2010 r. „Zielonej księdze − Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu” Komisja Europejska konsultowała kwestię włączenia
MSRF do acquis communautaire. Podsumowanie uzyskanych odpowiedzi wskazuje na szerokie poparcie przez respondentów wprowadzenia obowiązku badania
zgodnie z MSRF. Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym definiuje standardy rewizji finansowej jako Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), ogłoszone w formie rozporządzeń
Komisji Europejskiej, i zakłada stosowanie krajowych standardów na podstawie
przepisu przejściowego do chwili przyjęcia MSRF do prawa UE. Ponadto warto
podkreślić, że już w chwili obecnej krajowe standardy odwołują się do MSRF. Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1 w pkt 7 wyraźnie wskazuje, że w sprawach
nieuregulowanych w krajowych standardach rewizji finansowej lub przy ustalaniu szczegółowej metodyki planowania i przeprowadzania badania sprawozdania
finansowego lub w razie wątpliwości biegły rewident kieruje się postanowieniami
MSRF15.
Poza przepisami regulującymi obszar rewizji finansowej warto również przywołać podstawę prawną funkcjonowania zawodu biegłego rewidenta. Ustawa
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r.
15

Portal Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/index.php?const=1&dzial=3166&wysw=
84&sub=sub12 [2.10.2012].
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określa zakres obowiązków biegłych rewidentów, regulacje dotyczące ich samorządu oraz przepisy dotyczące podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych. Ustawa opisuje nadzór publiczny oraz wyszczególnia zasady między
innymi w zakresie uzyskiwania tytułu i wykonywania zawodu biegłego rewidenta
oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej.
3.	Przebieg procesu rewizji finansowej

Realizacja badania sprawozdania finansowego wiąże się z zaplanowaniem
procedury audytu, wyborem i zastosowaniem przez biegłego rewidenta odpowiednich metod badawczych oraz tworzeniem na ich podstawie dokumentacji rewizyjnej. Wyznaczone przez biegłego rewidenta obszary badania wynikają
z przeprowadzonej wcześniej oceny jednostki oraz ustalenia poziomu istotności
i ryzyka związanego ze sprawozdaniem finansowym oraz poszczególnymi stwierdzeniami w nim zawartymi. Tym samym biegły rewident wyznacza zadania
badawcze, tj. przeprowadza odpowiednie procedury badania przy zastosowaniu
właściwych metod w celu uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów
potwierdzających, że stwierdzenie dotyczące danego salda zawartego w bilansie,
grupy operacji wykazanych w rachunku zysków i strat lub ujawnienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach jest wystarczające.
Zadaniem biegłego rewidenta jest efektywne zaplanowanie procesu rewizji
finansowej. Biegły rewident opracowuje strategię i plan audytu w celu przeprowadzenia efektywnego badania w odpowiednim czasie. Audyt sprawozdania finansowego, przyjmując najbardziej ogólny, ale jednocześnie chronologiczny podział,
można uporządkować następująco:
− planowanie badania;
− realizacja badania i tworzenie dokumentacji roboczej;
− sporządzenie wniosków z badania16.
Pierwszy etap: planowanie badania

Planowanie badania zawiera zebranie ogólnych informacji związanych z organizacją i otoczeniem jednostki badanej17. Biegły rewident przed przystąpieniem
do właściwego badania ma obowiązek posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy o objętym rewizją finansową przedsiębiorstwie. Przede wszystkim dotyczy to
wiadomości o aktualnej sytuacji finansowej, kontroli wewnętrznej przedsiębior16
17

A. Hołda, J. Pociecha, Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Kraków 2004, s. 145.
Szerzej na ten temat: W.L. Lachowski, Planowanie badania sprawozdania finansowego, KIBR,
Warszawa 2009.
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stwa oraz mających zastosowanie w badanym podmiocie zasad rachunkowości.
Zgromadzone dane służą biegłemu rewidentowi do określenia stopnia ryzyka
i istotności poszczególnych obszarów sprawozdania finansowego. Biegły rewident
poprzez szczegółowe przygotowanie do badania pozyskuje cenne informacje, które mają wpływ na efekt końcowy rewizji finansowej.
Pierwszą czynnością biegłego rewidenta podczas zbierania informacji o podmiocie będzie ustalenie tzw. informacji i ustaleń porządkowych, do których zalicza się wszystkie informacje identyfikujące badaną jednostkę i określające jej
strukturę organizacyjną, tj.:
− nazwę i adres podmiotu sprawozdawczego oraz jego oddziałów;
− formę prawną działalności oraz stosunki własnościowe w badanej jednostce;
− schemat i regulamin organizacyjny;
− obsadę stanowisk kierowniczych ważnych dla przebiegu badania;
− plany finansowe i inwestycyjne za okres objęty badaniem oraz plany na kolejne okresy sprawozdawcze;
− przepisy prawne regulujące rachunkowość i sprawozdawczość finansową podmiotu badanego18.
Zadaniem biegłego rewidenta jest również dogłębne poznanie systemu księgowości i kontroli wewnętrznej. Bardzo istotna jest znajomość polityki rachunkowości przedsiębiorstwa. Pozyskana na etapie planowania sprawozdania finansowego wiedza pozwala na ustalenie konkretnych zadań rewizyjnych.
Gdy audytor przeprowadza badanie kolejny raz z rzędu w danym podmiocie, posiada już wiedzę o jego działalności. Zadaniem biegłego rewidenta jest
wtedy głównie uaktualnienie danych, ewentualne sprawdzenie stwierdzonych
w poprzednim okresie niedociągnięć lub zaniedbań.
Ważnym aspektem na etapie planowania szczegółowych procedur badania jest
ocena kontroli wewnętrznej, która polega m.in. na zapoznaniu się z wewnętrznymi procedurami oraz rozmowach z wykwalifikowanym personelem przedsiębiorstwa. Biegły rewident przeprowadza dogłębny wywiad z pracownikami różnych
szczebli struktury organizacyjnej, ponadto obserwuje działania pracowników,
czasami ponownie przeprowadza część procedur kontroli oraz w ostatecznym
efekcie wnioskuje o poziomie kontroli wewnętrznej w podmiocie i możliwości
zaufania stwierdzonym procedurom kontrolnym.
Aby móc ocenić, czy system rachunkowości odzwierciedla realia sytuacji
badanego podmiotu, biegły powinien:
− dokonać analizy środowiska firmy;
− zapoznać się z jej strategią i wdrażaniem tej strategii;
− dokonać identyfikacji kluczowych czynników sukcesu i ryzyka dla oceny
jakościowego potencjału działalności;
18

Tamże, s. 147.
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− dokonać identyfikacji kluczowych elementów polityki rachunkowości, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na realizowaną przez firmę strategię;
− dokonać oceny „elastyczności” w rachunkowości;
− ocenić strategię rachunkowości, czyli porównać ją z normami w branży,
sprawdzić wpływ zmian w polityce i szacunkach, stwierdzić, na ile realistyczna była polityka rachunkowości w przeszłości, sprawdzić, czy firma zawiera
znaczące transakcje, by osiągnąć pewne cele w rachunkowości;
− dokonać oceny informacji dodatkowej, aby stwierdzić np., czy wystarczające są wyjaśnienia pozwalające na zrozumienie przyczyn np. złych wyników
finansowych19.
Czynności rozpoczynające planowanie badania zależą od wielkości i złożoności działalności jednostki, której sprawozdanie finansowe jest badane, jej sytuacji
prawnej i ekonomicznej, jakości jej systemu księgowości i kontroli wewnętrznej,
a także znajomości jednostki przez biegłego rewidenta20. Na tym etapie badania
sprawozdania finansowego biegły rewident szacuje wielkości, jak: ryzyko nieodłączne, ryzyko kontroli oraz ryzyko przeoczenia21.
Tabela 1. Definicje ryzyka w rewizji finansowej
Krajowy Standard Rewizji Finansowej
nr 1 (KSRF)

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej
(MSRF)

Ryzyko przeoczenia
Ryzyko przeoczenia uchybień na skutek niewłaściwe- Ryzyko, że zastosowane przez biegłego rewidenta
go doboru rodzajów badania oraz zakresu, terminów procedury badania wiarygodności nie doprowadzą
lub sposobu ich przeprowadzenia.
do wykrycia nieprawidłowości sald kont lub grup
transakcji, które mogą być istotne osobno lub rozłącznie z nieprawidłowościami innych sald lub grup
transakcji.
Ryzyko nieodłączne
Wynika zarówno z czynników zewnętrznych, jak
i wewnętrznych; jego wysokość zależy m.in. od rodzaju branży i działalności jednostki, doświadczenia,
wiedzy i uczciwości kierownictwa jednostki, rodzaju
dokonywanych operacji gospodarczych, podatności
aktywów jednostki na nadużycia, stopnia, w jakim
do wyceny sald aktywów i zobowiązań konieczne jest
stosowanie szacunków.

19
20

21

Podatność salda konta lub grupy transakcji danego
rodzaju na nieprawidłowości, które mogą być istotne
osobno lub łącznie z nieprawidłowościami innych
sald lub grup transakcji, przy założeniu, że nie zastosowano odpowiedniej kontroli wewnętrznej.

IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, „Rewizja finansowa po
nowelizacji ustawy o rachunkowości”. Materiały pokonferencyjne, KIBR, Warszawa 2004, s. 37.
Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1: Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych,
załącznik do uchwały nr1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego
2010 r., ust. 36.
A. Hołda, J. Pociecha, Rewizja finansowa, s. 151.
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Krajowy Standard Rewizji Finansowej
nr 1 (KSRF)

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej
(MSRF)
Ryzyko kontroli

Ryzyko kontroli, polegające na tym, że system kontroli wewnętrznej jednostki nie zapobiega powstaniu istotnych uchybień ani ich nie wykrywa i nie
poprawia.
Na wysokość ryzyka kontroli wpływają m.in. poprawność koncepcji przyjętych zasad sprawdzania, dokumentowania i księgowania operacji gospodarczych
oraz poprawność koncepcji i sprawność działania
systemu kontroli wewnętrznej.

Ryzyko wynikające z niemożności zapobiegnięcia
bądź wykrycia i naprawienia w odpowiednim czasie
przez kontrolę wewnętrzną spółki nieprawidłowości,
która może być istotna. Ryzyko to jest wypadkową
kompozycji i działania kontroli wewnętrznej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 87.

Wstępne czynności badania umożliwiają biegłemu rewidentowi sporządzenie ogólnej linii postępowania w czasie badania, tj. strategii badania. Kiedy biegły
rewident ustali strategię, przystępuje do opracowania szczegółowego planu działania. Biegły rewident planuje pracę innym osobom uczestniczącym w badaniu
(członkom zespołu badającego). Wyznacza ponadto przedział czasowy przeprowadzania badania sprawozdania finansowego.
Podsumowując, w wyniku zaplanowania badania następuje – bez względu na
wielkość jednostki – ustalenie na piśmie:
1) ogólnej – uwzględniającej sytuację jednostki, rozpoznane obszary ryzyka oraz
wagę (istotność) poszczególnych czynników – linii postępowania podczas
badania (strategia badania);
2) wynikających ze strategii planu i programu badania, przewidzianych do zastosowania procedur badania poszczególnych zagadnień (obszarów) – ich rodzaj,
zakres oraz terminy przeprowadzenia22.
Biegły rewident oraz podmiot uprawniony są zobowiązani zachować w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty związane z wykonywaniem czynności
rewizji finansowej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie. Biegły rewident może ujawnić informacje i dokumenty tylko
wtedy, gdy istnieje przewidziany prawem obowiązek ujawnienia informacji lub
przekazywania dokumentów w przypadkach określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach. Do przestrzegania tajemnicy zawodowej zobowiązane się również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tą tajemnicą, chyba że
na ich ujawnienie zezwala przepis ustawy szczegółowej23.

22

Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1: Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych,
załącznik do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego
2010 r., pkt 35.
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Drugi etap: realizacja badania i tworzenie dokumentacji roboczej (badanie właściwe)

Realizacja badania właściwego polega na ustaleniu szczegółowych zasad
i metod badania. Istotnym elementem tego etapu jest również tworzenie dokumentacji roboczej, która stanowi uzasadnienie do wydanej opinii i raportu z przeprowadzonego badania. Dokument roboczy powinien być sporządzony w sposób uporządkowany i kompletny, czytelny, odzwierciedlający stan rzeczywisty.
Zgodnie z MSRF 230: „Dokumentacja badania” dokumentacja robocza powinna
utrwalać tok rozumowania biegłego rewidenta w tych znaczących sprawach, które
wymagają osądu i wyciągnięcia wniosków. Dokumenty te powinny pozwalać na
odtworzenie faktów, które były znane biegłemu rewidentowi w momencie, kiedy
formułował wnioski24.
W celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio dostatecznej pewności o wiarygodności sprawozdania finansowego i zawartych w nim stwierdzeń, biorąc pod
uwagę aspekty badania i kolejne etapy badania, można wyróżnić następujące
metody badania: metodę systemową; metodę analityczną; metodę transakcyjną25.
Metoda systemowa to badanie miarodajności oraz poprawności procedur,
które przyczyniają się do jakości i interpretacji działań w systemie rachunkowości.
Metoda ta polega na badaniu czynności gospodarczych od podstaw, obserwując
rozwój zdarzeń oraz dalszy ciąg sytuacji.
Metoda analityczna – badanie istotnych wskaźników ekonomicznych oraz
przede wszystkim trendów w danym przedsiębiorstwie. Metoda polega również
na analizowaniu, ujawnianiu oraz eliminowaniu istniejących odchyleń wartości. Za pomocą konkretnych badań określa przewidywane zmiany oraz sytuację
ekonomiczną.
Metoda transakcyjna – badanie operacji gospodarczych na podstawie odpowiednich dokumentów księgowych, z zastosowaniem podstawowych zasad
rachunkowości. Metoda transakcyjna gromadzi dowody w postaci dokumentów,
aby potwierdzić zgodność z wyodrębnionymi działaniami.
Przy przeprowadzaniu badania biegły rewident powinien:
1) utrzymywać kontakt z kierownictwem jednostki;
2) zapewnić sobie doradztwo i pomoc właściwych specjalistów, jeżeli nie ma
odpowiedniej wiedzy niezbędnej do wykonania określonych czynności wcho23

24
25

Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów powołane uchwałą nr 4249/60/2011 Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych
rewidentów.
Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2010, s. 287-288.
W. Jagiełło, Materiały dydaktyczne. Rewizja finansowa i audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie,
http://www.wse.waw.pl/aa%20materialy%20dydaktyczne/E_Rewizja%20finansowa%20i%20
audyt%20wewnetrzny%20w%20przedsiebiorstwie%20cz.1_Jagiello.pdf, s. 12 [28.04.2010].
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dzących w zakres badania; nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności
za wyrażoną przez siebie opinię;
3) wykazywać krytycyzm i zawodowy sceptycyzm, uwzględniając możliwość
wystąpienia w jednostce, której sprawozdanie finansowe jest badane, warunków lub zdarzeń wskazujących na naruszenie prawa, popełnianie nadużyć
(oszustw) lub wystąpienie istotnych błędów; należy starać się o uzyskanie
dowodów potwierdzających treść oświadczeń i wyjaśnień składanych przez
przedstawicieli jednostki (por. IV pkt 29)26.
Tabela 2. Przykładowy uproszczony harmonogram badania sprawozdania finansowego
Harmonogram

Planowane terminy Zaktualizowane terminy

Data rozpoczęcia badania
Data zakończenia badania
Spotkanie z kierownictwem w sprawie przebiegu planowanego badania
Rozpoczęcie badania wstępnego
Podsumowanie wyników badania wstępnego
Sprawozdanie dla zarządu (tymczasowe)
Uzgodnienie rozrachunków
Spis z natury (uzgodniony z jednostką)
Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym przygotowanym przez jednostkę do badania i akceptacji
Rozpoczęcie badania właściwego
Przegląd zdarzeń po dacie bilansowej
Przygotowanie oświadczenia jednostki
Podpisanie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania
Spotkanie z zarządem i przekazanie ostatecznej wersji sprawozdania z badania (opinia, raport, list poufny)

Źródło: A. Hołda, J. Pociecha, Rewizja finansowa, s. 152.
Trzeci etap: sporządzenie wniosków z badania

Czynności końcowe służą segregowaniu oraz przetwarzaniu informacji
o badanym sprawozdaniu finansowym w celu sformułowania wniosków przez
biegłego rewidenta. Proces badania sprawozdania finansowego kończy ocena wniosków wyciągniętych z uzyskanych dowodów badania, które stanowią
podstawę sporządzenia odpowiednio sformułowanej opinii biegłego rewiden26
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ta27. Przykłady różnego rodzaju opinii zostały zamieszczone w formie załączników
do Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 1.
4. Opinia biegłego rewidenta

Głównym rezultatem pracy biegłego rewidenta jest opinia o sprawozdaniu
finansowym oraz uzupełniający ją raport. Opinia o sprawozdaniu finansowym
wyraża ogólną ocenę biegłego rewidenta na temat informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym i wynika z dowodów badania zebranych w toku badania
przeprowadzonego zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej i jego
zawodowym osądem. Wyrażona w opinii ogólna ocena nie stanowi jednak prostego odzwierciedlenia ocen wyników zbadania poszczególnych zagadnień, ale polega na nadaniu przez biegłego rewidenta poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi, uwzględniającej ich wpływ na rzetelność i jasność całego sprawozdania
finansowego i jego prawidłowość, to jest zgodność z wymagającymi zastosowania
zasadami (polityką) rachunkowości28.
W opinii umieszczony jest wniosek z przeprowadzonego badania. Warto uwzględnić, iż sprawozdanie finansowe jest sporządzone na podstawie ksiąg
rachunkowych. Opinia o sprawozdaniu finansowym jest więc równocześnie
zatwierdzeniem poprawności ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa.
Opinia ma charakter dokumentu zewnętrznego, ponieważ biegły rewident
sporządza i przekazuje opinię do organów zatwierdzających badane sprawozdanie
finansowe. Opinia jest więc podstawą do zatwierdzenia sprawozdania finansowego w tych przedsiębiorstwach, które podlegają badaniu obligatoryjnemu. Opinia
wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym i uchwała o jego zatwierdzeniu jest ogłaszana w Monitorze Polskim B (w przypadku spółdzielni – w Monitorze Spółdzielczym). Jest również dostarczana sądowi rejestrowemu lub organowi
prowadzącemu ewidencję działalności gospodarczej badanej jednostki. Przedsiębiorstwo przekazuje opinię biegłego rewidenta wraz ze sprawozdaniem finansowym do urzędu skarbowego.
Opinia powinna w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie
finansowe:
1) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
2) zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości;
27

28

A. Barcikowska, E. Sobińska, J. Zakrzewska, Badania małych i średnich jednostek z zastosowaniem Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, KIBR, Warszawa 2010,
s. 211.
Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1: Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych,
załącznik do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego
2010 r., ust. 65.
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3) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową;
4) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, a w odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacje
zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości zgodnie z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym29.
W opinii biegłego rewidenta należy również 30:
− poinformować o niedopełnieniu, do dnia wyrażania opinii, określonych w art. 69
i 70 obowiązków złożenia we właściwym rejestrze sądowym oraz do ogłoszenia
sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzedzające rok obrotowy;
− wskazać na stwierdzone podczas badania poważne zagrożenia dla kontynuacji
działalności przez jednostkę31;
− w odniesieniu do spółek kapitałowych zamieścić informacje o niedochowaniu wymogów co do wysokości kapitału własnego określonych w art. 233
i 397 KSH.
Opinia biegłego rewidenta składa się z następujących członów:
− część pierwsza – wstępna;
− cześć druga, w której są wymienione poszczególne składniki sprawozdania
finansowego przedsiębiorstwa objętego audytem wraz z ich charakterystyką;
− cześć trzecia, gdzie są zamieszczone podstawy prawne, na podstawie których
opinia została opracowana;
− cześć czwarta, zawierająca opinię właściwą, czyli najważniejsze ustalenia
z przeprowadzonego audytu;
− cześć piąta – końcowa32.
Pierwsza część składa się z tytułu, wskazującego, iż autorem opinii jest niezależny biegły rewident, który ponosi pełną odpowiedzialność za jej zawartość.
Tytuł bez względu na ilość osób, które brały udział w przeprowadzonym badaniu, jest wyrażony w liczbie pojedynczej. Adresatem opinii jest organ dokonujący
wyboru podmiotu do przeprowadzenia audytu. W pierwszej części także zawarta
jest nazwa przedsiębiorstwa, którego sprawozdanie objęte było audytem.
Druga część zawiera przede wszystkim identyfikację sprawozdania finansowego, które było objęte badaniem. Następnie wskazuje, iż za sprawozdanie finansowe odpowiada zarząd przedsiębiorstwa. Dla uzasadnienia wielkości liczbowych
ujętych w opinii biegły rewident dołącza dodatkowo sprawozdanie finansowe
przedsiębiorstwa.
29
30
31
32

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223,
z późn. zm., art. 65 ust. 2.
Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, s. 264.
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn.
zm., art. 65 ust. 3.
Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, s. 266.
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Trzecia część uwzględnia przepisy, którymi posługiwał się biegły rewident
przy sporządzeniu opinii oraz zgodnie z którymi przeprowadził badanie sprawo
zdania finansowego.
Istnieje możliwość ewentualnych zastrzeżeń, które ujmuje się przed czwartą częścią opinii. Jest to najważniejsza część, ponieważ zawiera ocenę rezultatów
badania. Obejmuje informacje niezbędne do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Określa zgodność badania finansowego z przepisami prawa oraz mającymi zastosowanie zasadami rachunkowości33.
W części piątej zawierane są ewentualne objaśnienia uzupełniające wydaną
przez niezależnego biegłego rewidenta opinię, lecz niestanowiące jej modyfikacji.
Część końcowa (szósta i siódma) opinii zawiera podpis kluczowego biegłego
rewidenta, który przeprowadził badanie, wraz z ujawnieniem jego imienia i nazwiska, jak również numeru w rejestrze. W tej części znajduje się nazwa i numer podmiotu uprawnionego, w imieniu którego działa biegły rewident oraz adres siedziby podmiotu, który ma prawo do przeprowadzenia badania. Dokument kończy
wskazanie daty, kiedy niezależny biegły rewident wydał przedmiotową opinię.
Cechy prawidłowej opinii biegłego rewidenta

Najważniejszą cechą opinii biegłego rewidenta jest bezstronność – opinia
sporządzana jest na podstawie rzetelnych i sprawdzonych danych. Biegły rewident nie ma prawa kierować się własnymi korzyściami, ma obowiązek zawierać
prawdziwe, neutralne informacje. Nie może ulegać namowom, kłamstwu lub ulegać wpływowi osób trzecich. Zasadę tę wzmacnia m.in. art. 57 ustawy o biegłych
rewidentach. Opinię biegłego rewidenta cechuje również niezależność. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeśli biegły rewident, zgodnie z dyspozycjami art. 56 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach:
1) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce, w której wykonuje czynności rewizji finansowej, lub w jednostce z nią powiązanej;
2) jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorujących, zarządzających, administrujących
lub pracownikiem jednostki, w której wykonuje lub wykonywał czynności
rewizji finansowej, albo jednostki z nią powiązanej;
3) w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego jednostki, w której wykonywał czynności rewizji finansowej;
4) osiągnął chociażby w jednym roku, w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 40%
przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki, w której
33

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn.
zm., art. 49 ust. 2.
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wykonywał czynności rewizji finansowej, lub jednostki z nią powiązanej; nie
dotyczy to pierwszego roku działalności biegłego rewidenta;
5) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego
stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą
będącą członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących jednostki, w której wykonuje czynności rewizji finansowej, albo zatrudnia do wykonywania czynności rewizji finansowej takie osoby;
6) uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez jednostkę, w której wykonuje
czynności rewizji finansowej w zakresie mającym związek ze świadczonymi
usługami;
7) z innych powodów, po przeprowadzeniu czynności zmierzających do wyeliminowania powstałych zagrożeń, nie może sporządzić bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu34.
Zasady bezstronności i niezależności, określone w ust. 3, stosuje się odpowiednio do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
a także członków zarządu i organów nadzorczych tych podmiotów lub innych
osób wykonujących czynności rewizji finansowej.
Kolejną cechą opinii biegłego rewidenta jest obiektywność. Opinia sporządzana jest zawsze na podstawie dokumentów, które stanowią potwierdzenie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasad przyjętych do sporządzenia
sprawozdania finansowego. Biegły rewident nie ma prawa zniekształcać wiadomości lub dokonywać nieprawidłowych osądów, ponieważ jest to niezgodne
z przysięgą, którą składa po zdaniu egzaminu dyplomowego.
Następnym atrybutem opinii biegłego rewidenta jest kompletność – opinia
jest poprawnie sporządzona, gdy uwzględnia wszystkie wymogi określone w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., jest zgodna z postanowieniami
krajowych standardów rewizji finansowej oraz ewentualnie innymi przepisami
prawa. Jakość opinii biegłego rewidenta wyraża rzetelność – opinię potwierdza
dokładne, sumiennie przeprowadzone badanie.
Istotną cechą opinii biegłego rewidenta jest przejrzystość – opinia napisana
jest prostym, nieskomplikowanym językiem, powinna być klarowna i zrozumiała
dla odbiorców. Opinia musi być czytelna, zwięzła i rzeczowa. Nie ma konieczności przedstawiania w opinii zawiłych spostrzeżeń czy stwierdzeń.
Opinia o zbadanym sprawozdaniu finansowym może być wyrażona jako
opinia: bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami, negatywna, może też nastąpić odmowa
wyrażenia opinii – wydanie tzw. stanowiska35.
34
35

I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według Krajowych i Międzynarodowych
Standardów, Difin, Warszawa 2008, s. 468.
Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1: Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych,
załącznik do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego
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Opinię bez zastrzeżeń wyraża biegły rewident, gdy – jego zdaniem – zbadane
sprawozdanie finansowe i stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe spełniają warunki przewidziane prawem, a ewentualne wpływające na sprawozdanie finansowe i/lub księgi rachunkowe naruszenia prawa bądź statutu lub
umowy jednostki oraz nieusunięte uchybienia nie są istotne36.
Jeżeli z winy jednostki lub przyczyn od niej niezależnych nastąpiło ograniczenie zakresu badania, uniemożliwiające biegłemu rewidentowi zastosowanie
procedur badania uznanych przez niego za nieodzowne bądź z innych powodów
zachodzą okoliczności uniemożliwiające uzyskanie wystarczającej pewności co do
wiarygodności istotnych pozycji badanego sprawozdania finansowego, niemniej
ograniczenia te dotyczą tylko poszczególnych pozycji i nie wpływają ujemnie na
wiarygodność ogólnego obrazu przekazywanego przez sprawozdanie finansowe,
wówczas o sprawozdaniu finansowym wyrażana jest opinia z zastrzeżeniami37.
Jeżeli zawarte w sprawozdaniu finansowym nieprawidłowości, niezgodności
ze stanem faktycznym lub luki zniekształcają w takim stopniu ogólny obraz sytuacji jednostki, że sprawozdanie to może wprowadzić w błąd czytelnika, wówczas
biegły rewident wyraża opinię negatywną. Jeżeli biegły rewident uzna, że naruszenie przepisów prawa istotnie wpływa na sprawozdanie finansowe i nie zostało to
prawidłowo odzwierciedlone w tym sprawozdaniu, to powinien wyrazić o sprawozdaniu finansowym opinię z zastrzeżeniem lub opinię negatywną.
Zrzeczenie się wydania opinii przez audytora może wystąpić wtedy, gdy możliwy wpływ niepewności lub ograniczenia zakresu badania jest tak znaczący,
że nie jest on w stanie wyrazić żadnej opinii o sprawozdaniu finansowym jako
całości. Powodami wydania stanowiska mogą być również znaczące braki dowodów księgowych potwierdzających wystąpienie transakcji, brak przeprowadzenia
badań rewizyjnych dla istotnej części przedsiębiorstwa.
Zarówno opinia bez zastrzeżeń, jak i z zastrzeżeniami może zawierać dodatkowe, uzupełniające objaśnienia, które nie powodują zmiany rodzaju wyrażanej opinii. Nie mogą one stanowić ukrytej formy zastrzeżenia. W szczególności w uzupełniających objaśnieniach biegły rewident stwierdza istnienie znacznej niepewności, przy czym rozstrzygnięcie tej niepewności zależy od przyszłych zdarzeń,
wpływających na ogólny obraz przekazywany przez sprawozdanie finansowe38.
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Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1: Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych,
załącznik do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego
2010 r., ust. 67.
Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1: Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych,
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Tabela 3. Zestawienie warunków decydujących o rodzaju wydania opinii
Rodzaj okoliczności

Opinia bez
zastrzeżeń

Opinia
z zastrzeżeniami

Opinia negatywna

Odmowa wyrażenia
opinii

1
2
Ograniczenie zakre- Nie było ograniczesu badania
nia lub nie jest ono
istotne

3
4
5
Ograniczenie istotne Ograniczenie istotne Ograniczenie nie
jest bardzo istotne,
wobec tego niepewność nie pozwala
wyrazić opinii
o sprawozdaniu
finansowym

Odstępstwa od obo- Nie było odstępwiązujących zasad
stwa lub jest ono
rachunkowości lub nieistotne
innych przepisów
prawa, nieprawdziwe dane

Odstępstwo jest
istotne, ale nie
zniekształca sprawo
zdania finansowego
jako całości

Odstępstwo jest
bardzo istotne
i zniekształca sprawozdanie finansowe

Odstępstwo jest
bardzo istotne, zniekształca rachunkowość i sprawozdanie
finansowe

Zagrożenie kontynuacji działalności

Poważne zagrożenie, a jednostka
nie poinformowała
o tym biegłego
rewidenta

Bardzo poważne
zagrożenie a jednostka nie poinformowała o tym
biegłego rewidenta;
nieuzasadnione
założenie kontynuacji działalności

Bardzo poważne
zagrożenie, a stopień
niepewności co do
przetrwania jednostki jest znaczny

Brak zagrożenia

Źródło: Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, s. 278.

Wyrażenie opinii negatywnej nie zwalnia od obowiązku sporządzenia raportu,
natomiast w przypadku wydania stanowiska (odmowa wyrażenia opinii) raportu
nie sporządza się39.
Raport biegłego rewidenta

Drugim ważnym produktem pracy biegłego rewidenta, oprócz opinii, jest
uzupełniający ją raport. Dopełnia on i poszerza stwierdzenia zawarte w opinii.
Powinien zawierać zwięzłe, istotne dla odbiorcy raportu informacje o badanym
przedsiębiorstwie i jego sprawozdaniu finansowym. Raport powinien zawierać
także ocenę sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa oraz istotne rezultaty
wynikające z przeprowadzonego badania40.

39

40

Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1: Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych,
załącznik do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego
2010 r., ust. 74.
Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, s. 278.
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Raport powinien przedstawiać w szczególności:
1) ogólną charakterystykę jednostki (dane identyfikujące jednostkę);
2) stwierdzenie uzyskania od jednostki żądanych informacji, wyjaśnień
i oświadczeń;
3) ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości;
4) charakterystykę pozycji lub grupy pozycji sprawozdania finansowego, jeżeli
zdaniem biegłego rewidenta wymagają one omówienia;
5) stwierdzenia stosowania przez bank do obowiązujących zasad w zakresie
ostrożności, określonych w odrębnych przepisach, oraz stwierdzenie prawidłowości ustalenia współczynnika wypłacalności;
6) stwierdzenie utworzenia przez zakład ubezpieczeń rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w wysokości zapewniającej pełne wywiązanie się z bieżących
i przyszłych zobowiązań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia
i umów reasekuracji oraz zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami o działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej, a także
prawidłowości wyliczenia marginesu wypłacalności i posiadania finansowego
pokrycia tego marginesu;
6a) stwierdzenie utworzenia przez zakład reasekuracji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w wysokości zapewniającej pełne wywiązanie się z bieżących
i przyszłych zobowiązań, wynikających z zawartych umów reasekuracji,
oraz zabezpieczenie tych rezerw lokatami, zgodnie z przepisami działalności
reasekuracyjnej, a także prawidłowości wyliczenia marginesu wypłacalności
i posiadania finansowego pokrycia tego marginesu;
7) przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego
jednostki, ze wskazaniem na zjawiska, które w porównaniu z poprzednimi
okresami sprawozdawczymi w istotny sposób wpływają negatywnie na tę
sytuację, a zwłaszcza zagrażają kontynuowaniu działalności przez jednostkę. Jeżeli w toku badania jednostki biegły rewident stwierdzi istotne, mające wpływ na sprawozdanie finansowe, naruszenie prawa, statutu lub umowy
spółki, to powinien o tym poinformować w raporcie, a w razie potrzeby również w opinii41.
W raporcie należy także poinformować o:
− sporządzeniu raportów cząstkowych, np. na temat działania kontroli wewnętrznej;
− adresowanych do kierownika jednostki wystąpieniach dotyczących istotnych
naruszeń prawa, wykrycia nadużyć itp.;
− wynikach badania dodatkowych zagadnień, określonych w umowie o badanie, jeżeli nie przewiduje ona sporządzenia na ten temat oddzielnego
sprawozdania.
41

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn.
zm., art. 65 ust. 5.
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W raporcie nie podaje się natomiast informacji o tym, czy biegły rewident
wystosował list poufny do kierownika jednostki, którego przedmiotem są zazwyczaj stwierdzone podczas badania uchybienia i niedociągnięcia, niewpływające
istotnie na rzetelność i zgodność z wymagającymi zastosowania zasadami (poli
tyką) rachunkowości sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia, a także uwagi na temat stwierdzonego
podczas badania sprawozdania finansowego działania odcinkowych systemów
kontroli wewnętrznej42.
Zakończenie

Badanie sprawozdań finansowych przez jednostki zewnętrzne ma na celu
zwiększanie zaufania użytkowników do sprawozdań finansowych. Kontrola
zewnętrzna, polegająca na ocenie i potwierdzeniu rzetelności danych liczbowych
i słownych zawartych w sprawozdaniu finansowym, idealnie wpisuje się w tę rolę.
Opinia biegłego rewidenta, będąca dowodem rzetelności i poprawności sprawozdania finansowego, wraz z uzupełniającym ją raportem stanowią końcowy efekt
rewizji finansowej. Ocena, która jest dokonana na podstawie profesjonalnego osądu niezależnego biegłego rewidenta, oraz wyrażona przez niego opinia posiadają
niezwykłą wartość informacyjną zarówno dla badanej jednostki, jak i użytkowników wykorzystujących informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym.
Podsumowując, bez rewizji finansowej nie byłoby pewności, że informacje
prezentowane w sprawozdaniu finansowym są rzetelne i wiarygodne. To przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego, potwierdzone opinią niezależnego biegłego rewidenta, nadaje mu atrybut wiarygodności. Biegli rewidenci
spełniają w ten sposób funkcję informacyjną i uwierzytelniającą43. Zawartością
opinii biegłego rewidenta są zainteresowani przede wszystkim odbiorcy zewnętrzni, w szczególności: banki, kontrahenci, jednostki organizujące przetargi. Pozytywnie wystawiona opinia biegłego rewidenta jest dla nich uwiarygodnieniem
sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu, zaprezentowanej przez sprawozdanie
finansowe.
Badanie sprawozdania finansowego nie musi być wyłącznie obowiązkiem
wynikającym z regulacji prawnych. Przede wszystkim powinno być potrzebą
potwierdzania wiarygodności danych sprawozdawczych i podniesienia oceny jednostki w otoczeniu rynkowym.
42

43

Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1: Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych,
załącznik do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego
2010 r., ust. 77.
Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym, X Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów, red. A. Żyżlewicz, KIBR, Warszawa 2010, s. 212-213.
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Joanna Kalita1

Audyt skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej

Wprowadzenie

Rozwój gospodarki rynkowej sprawił, że wzrosło znaczenie działalności
przedsiębiorstw, a także zapotrzebowanie na informacje o ich funkcjonowaniu.
Podstawowym źródłem informacji o działalności przedsiębiorstw jest rachunkowość. Dostarczane przez nią informacje są przeznaczone nie tylko dla osób
zarządzających przedsiębiorstwem, lecz także dla szerokiego kręgu odbiorców
zewnętrznych. To sprawia, że informacje emitowane przez rachunkowość powinny być weryfikowane, aby przedstawiały faktyczny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej przedsiębiorstwa. Ma to zapewnić m.in. system kontroli zewnętrznej
w postaci rewizji finansowej, tj. audytu sprawozdań finansowych2.
Przejawem postępującej w kraju i na świecie globalizacji jest wzrost znaczenia korporacji, czyli grup kapitałowych złożonych z wielu powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, podporządkowanych przedsiębiorstwu dominującemu,
które je kontroluje. Korporacje obejmują zasięgiem swego działania jeden lub
kilka krajów, a często nawet prawie cały świat. Konsekwencją powstania i rosnącej roli korporacji jest sporządzanie sprawozdania finansowego wszystkich przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy kapitałowej. Pozwala to ocenić zasoby,
finansowanie działalności i wynik całej korporacji (grupy), a nie tylko poszczególnych, wchodzących w jej skład podmiotów. Aby jednak sprawozdania takie
były naprawdę przydatne, dane finansowe korporacji wymagają skonsolidowania,
a więc zaprezentowania w taki sposób, jak gdyby grupa kapitałowa stanowiła jedno przedsiębiorstwo3.
1
2
3

Mgr Joanna Kalita, biegły rewident, kierownik zespołu ds. badania sprawozdań finansowych;
asia.kalita@wp.pl
W. Gabrusewicz, Audyt sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2012, s. 9.
M. Karniewska-Mazur, Zasady (polityka) konsolidacji i dokumentacja konsolidacyjna, „Rachunkowość” 2012, nr 7.
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Celem artykułu jest analiza zagadnienia audytu skonsolidowanego sprawo
zdania finansowego grupy kapitałowej.
Zasady konsolidacji sprawozdań finansowych na gruncie polskiego prawa
bilansowego reguluje ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwłaszcza jej
rozdział 6 – „Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej” (dalej:
ustawa o rachunkowości) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 25 września
2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż
banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań
finansowych grup kapitałowych (dalej: rozporządzenie o konsolidacji). Zasady
konsolidacji sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF) regulują stosowne Międzynarodowe
Standardy Rachunkowości (dalej: MSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
W maju 2011 r. Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(IASB – International Accounting Standard Board), autor MSR i MSSF, wydał pakiet
nowych regulacji dotyczących rachunkowości tych działań jednostki o charakterze
inwestycyjnym i operacyjnym, które podejmowane są poza obszarem jej prawnie
i organizacyjnie określonych ram. Działania te obejmują, co do zasady, inwestycje
w podmioty podporządkowane i są odwzorowywane przez skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz działania, które nie zawsze muszą być uznane za inwestycje, przez co znajdują swoje księgowe odzwierciedlenie w innego rodzaju sprawo
zdaniach finansowych (w tym jednostkowych). Na zbiór nowych regulacji, zwany
potocznie przez IASB „pakietem sprawozdawczości skonsolidowanej”, składają się:
1) MSSF 10: Skonsolidowane sprawozdania finansowe;
2) MSSF 11: Wspólne porozumienia;
3) MSSF 12: Ujawnianie informacji o udziałach w innych podmiotach;
4) zmieniona wersja (i tytuł) MSR 27: Jednostkowe sprawozdania finansowe;
5) zmieniona wersja (i tytuł) MSR 28: Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach.
Każdy ze Standardów uzupełniają Uzasadnienia wniosków, a MSSF 10 i MSSF
12 załączniki w postaci Wytycznych stosowania, stanowiące integralny element
tych Standardów4.
1.	Istota skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zgodnie z przepisami § 3 ust. 1 rozporządzenia o konsolidacji oraz art. 55 ustawy o rachunkowości jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza skonsolidowane
4

R. Ignatowski, Nowe zasady konsolidowania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF, „Rachunkowość” 2012, nr 8; 2012, nr 9.
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sprawozdanie finansowe, obejmując nim swoje dane oraz dane jednostek podporządkowanych, bez względu na ich siedzibę, z zastrzeżeniem art. 57 i 58 ustawy.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej obejmuje dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na
ich siedzibę, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę; sprawozdaniem tym obejmuje się również dane pozostałych jednostek podporządkowanych, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 6 ustawy o rachunkowości.
Elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego na gruncie przepisów polskiego prawa bilansowego, w szczegółach określone w załącznikach nr 1-6
rozporządzenia o konsolidacji, zostały przedstawione na schemacie 1.

Schemat 1. Składniki skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z polskimi
przepisami
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozporządzenia o konsolidacji.

Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności, sporządzone odpowiednio według zasad, o których
mowa w art. 49 ust. 2 i 3 oraz art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości5.
5

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.;
Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad
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Zgodnie z przepisami art. 55 ust. 5. ustawy o rachunkowości skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych, o których mowa
w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów
rachunkowości (Dz.Urz. WE L 243 z 11.09.2002, s. 1; Dz.Urz. UE, polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, s. 609) oraz banków sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Ustęp 6 tegoż artykułu wskazuje,
że skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych
zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na
jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego
mogą być sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, natomiast ust. 7 stanowi, że skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek dominujących niższego szczebla, wchodzących w skład grupy kapitałowej,
w której jednostka dominująca wyższego szczebla sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, mogą być sporządzane zgodnie z tymi standardami. Ustęp 8 zawiera dyspozycję, z której wynika, że decyzję w sprawie sporządzania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przez jednostki, o których mowa w ust. 6 i 7, podejmuje organ zatwierdzający jednostki dominującej. Kolejne artykuły ustawy (56-58) definiują warunki,
przy spełnieniu których dopuszczalne jest odstąpienie od konsolidacji danych
finansowych podmiotów powiązanych6.
2.	Audyt skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Regulacje krajowe w zakresie rewizji sprawozdań skonsolidowanych

Na gruncie przepisów ustawodawstwa polskiego regulacje w zakresie audytu
skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawierają krajowe standardy rewizji finansowej (dalej: KSRF; standardy rewizji). KSRF ustanowione zostały przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów w myśl art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z 7
maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (dalej:
ustawa o biegłych rewidentach). Uchwałę o wprowadzeniu tych standardów pod-

6

sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, Dz.U. z 2009 r., nr 169, poz. 1327.
Dr Andre Helin, Portal Instytutu Rewizji Finansowej, http://www.instytutrewizjifinansowej.pl/biuletyn/IRF/biuletyn-bdo-rewizja-finansowa/Badanie-w-praktyce/termin-sporzadzania-badania-i-oglaszania-sprawozdan-finansowych-jednostek-powiazanych1744.html
[24.09.2012].
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jęła Krajowa Rada Biegłych Rewidentów 16 lutego 2010 r., standardy zatwierdziła
Komisja Nadzoru Audytowego.
Rozdział 6 ustawy o biegłych rewidentach również zawiera wiele regulacji
dotyczących audytu sprawozdania skonsolidowanego. Zgodnie z art. 61 ustawy
o biegłych rewidentach biegły rewident grupy odpowiada za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego7. Szczegółowe zagadnienia dotyczące
audytu skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawierają: Krajowy Standard
Rewizji Finansowej nr 1: Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych (dalej:
KSRF nr 1) oraz Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2: Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. KSRF nr 2 uzupełnia Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1. KSRF nr 2, ma zastosowanie do badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, sporządzonego
według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, lub MSSF. Jeżeli jednostka posiadająca udziały w jednostkach podporządkowanych wykazuje je w swoim
jednostkowym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności, to do badania takiego sprawozdania finansowego stosuje się Krajowy Standard Rewizji
Finansowej nr 18.
Metodologia audytu skonsolidowanych sprawozdań finansowych zależy od:
− charakteru działalności podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej;
− liczby podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej;
− rodzaju powiązań pomiędzy podmiotami grupy kapitałowej podlegających
konsolidacji;
− waluty, w której sporządzane są poszczególne jednostkowe sprawozdania
finansowe;
− dnia, na który zostały sporządzone sprawozdania jednostkowe podlegające
konsolidacji;
− liczby operacji dokonywanych pomiędzy podmiotami danej grupy kapi
tałowej9.
Cel i kryteria badania sprawozdania skonsolidowanego

Celem badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest wyrażenie
pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy zostało ono sporządzone zgodnie
z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości grupy kapitałowej oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy grupy kapitałowej. Zależnie
7

8
9

M. Turzyński, M. Wiatr, Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym – komentarz, C.H. Beck,
Warszawa 2010, s. 242.
Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2, załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. [dalej: KSRF nr 2], pkt 1-3.
W. Gabrusewicz, Audyt sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2012, s. 255.
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od przyjętych zasad (polityki) rachunkowości grupy kapitałowej kryterium oceny
zgodności z nimi skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią odpowiednio przepisy ustawy o rachunkowości, a zwłaszcza jej rozdziału 6 i wydanych
na podstawie tej ustawy rozporządzeń Ministra Finansów lub MSR10.
Przy badaniu zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego
z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości grupy kapitałowej mogą mieć również zastosowanie – w zależności od charakteru jednostki – takie postanowienia, jak przykładowo: rozporządzenie Komisji (WE) NR
809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz.Urz. UE. L 2004, nr 149, s. 1,
z późn. zm.*), a w odniesieniu do jednostki dominującej lub znaczącego inwestora, które są jednostkami emitującymi papiery wartościowe dopuszczone do
publicznego obrotu lub ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego
obrotu, postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 oraz innych przepisów o obrocie papierami
wartościowymi11).
Biegły rewident grupy ocenia zasadność sporządzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zgodnie z zasadą kontynuacji działalności grupy kapitałowej. W zależności od zidentyfikowanych zagrożeń zastosowanie mają odpowiednie postanowienia krajowego standardu rewizji finansowej nr 112.
Procedura badania sprawozdania skonsolidowanego

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z KSRF nr 1
oraz 2 polega w szczególności na sprawdzeniu, czy:
− dane finansowe jednostek zależnych zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w sposób kompletny;
10
*
11

12

Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2, załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r., pkt 4-5.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.Urz. UE. L. z 2006 r., nr 337,
s. 17, z 2007 r., nr 61, s. 24 oraz z 2008 r., nr 340, s. 17.
Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2: Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r., pkt 6.
Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2: Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r., pkt 7.
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− wynikające ze sprawozdań finansowych jednostek zależnych dane, stanowiące podstawę konsolidacji, zostały przygotowane (odpowiednio przekształcone) zgodnie z przyjętymi przez jednostkę dominującą zasadami (polityką)
rachunkowości dla grupy kapitałowej na ten sam dzień bilansowy lub dzień
wyprzedzający dzień bilansowy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie więcej jednak niż o trzy miesiące; jeżeli zastosowano dopuszczone
przepisami odstępstwa od tej zasady, to czy nie wpływają one istotnie ujemnie na rzetelność i jasność skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
jego zgodność z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości grupy kapitałowej;
− dane wynikające ze sprawozdań finansowych jednostek zależnych mających
siedzibę za granicą, wyrażone w walutach obcych, zostały poprawnie przeliczone na złote i odpowiadają warunkom określonym w lit. b niniejszego
ustępu;
− dokonano rzetelnie i prawidłowo niezbędnych korekt i wyłączeń;
− sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej zawiera informacje określone
w przepisach wiążących jednostkę sporządzającą to sprawozdanie, a zawarte w nim informacje są zgodne z danymi skonsolidowanego sprawozdania
finansowego;
− dokumentacja konsolidacyjna jest kompletna i prawidłowa oraz pozwala
prześledzić powiązanie danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego
ze stanowiącymi punkt wyjścia jego sporządzenia danymi finansowymi objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych.
Jeżeli nastąpiły odstępstwa od zasad konsolidacji, a nie wpływają one w sposób
istotny na obraz całości, to należy to zaznaczyć w dokumentacji rewizyjnej13.
Istotność przy badaniu sprawozdania skonsolidowanego

Uwzględniając w toku badania istotność danego zjawiska lub wielkości
liczbowej, za kryterium oceny przyjmuje się ich wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Do sposobu planowania, przeprowadzania, dokumentowania i archiwizowania dokumentacji rewizyjnej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i stanowiących podstawę jego sporządzenia sprawozdań
finansowych jednostek zależnych oraz dokumentacji konsolidacyjnej stosuje się
odpowiednio postanowienia krajowego standardu rewizji finansowej nr 114.
13

14

Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2: Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r., pkt 8.
Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2: Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r., pkt 9.
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Jeżeli przewidziane w art. 64 ustawy o rachunkowości badanie sprawozdań
finansowych jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
przeprowadzają inne podmioty uprawnione aniżeli badający skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, wówczas biegły rewident grupy, jako odpowiadający za
opinię wyrażaną o tym sprawozdaniu, powinien:
− w porozumieniu z jednostką sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie
finansowe wykorzystać swoje uprawnienia przewidziane w art. 67 ust. 3 i 4
ustawy o rachunkowości, jak również – w miarę potrzeby – przekazać podmiotom uprawnionym, badającym sprawozdania finansowe jednostek zależnych, obejmowane skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, wskazówki na temat dodatkowego przedmiotu badania, związanego ze sporządzaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego; podmioty te zobowiązane są potwierdzić akceptację wskazówek i ich przyjęcie do wykonania
lub przedstawić swoje stanowisko w celu doprowadzenia do uzgodnienia
stanowisk;
− udokumentować wyniki własnej pracy rewizyjnej oraz przeglądu pracy wykonanej przez biegłego rewidenta lub podmiot uprawniony badający sprawo
zdanie finansowe lub dane finansowe istotnej jednostki zależnej wchodzącej
w skład grupy kapitałowej.
Jednostka dominująca powinna zapewnić jednoznaczne uregulowanie kwestii
współpracy i dostępu do dokumentacji rewizyjnej biegłemu rewidentowi grupy
w umowach o badanie, zawieranych między jednostkami zależnymi objętymi
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym a podmiotami uprawnionymi
badającymi sprawozdania finansowe tych jednostek15.
Sprawozdania finansowe jednostek objętych konsolidacją

Objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sprawozdania finansowe jednostek zależnych powinny być zbadane. Jeżeli objęte skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym sprawozdanie finansowe jednej lub kilku jednostek
zależnych nie było zbadane, a nie narusza to przepisów ustawy o rachunkowości, to biegły rewident grupy musi – uwzględniając wymóg istotności – rozstrzygnąć, czy mimo to skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości grupy
kapitałowej oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy grupy kapitałowej; fakt, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje także niezbadane sprawozdania finansowe, powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w opinii,
15

Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2: Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r., pkt 10.
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np. w postaci uzupełniającego objaśnienia. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe może uzyskać opinię bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami, mimo że objęte
nim sprawozdanie finansowe jednostki zależnej uzyskało opinię negatywną lub
podmiot uprawniony odmówił wyrażenia opinii, o ile w ramach korekt i wyłączeń
usunięto – z uwzględnieniem istotności – zakwestionowane niedociągnięcia. Biegły rewident grupy musi w wyniku przeprowadzonego przez siebie badania rozstrzygnąć, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzą
dane finansowe takiego sprawozdania, można – uwzględniając wymóg istotności
– uznać za spełniające wymogi rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego grupy kapitałowej. W razie potrzeby
należy zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub w inny sposób zmodyfikować opinię
o zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym16.
Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Do opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego mają
zastosowanie odpowiednie postanowienia Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 1, z tym że identyfikacja grupy kapitałowej następuje przez zastosowanie określenia: grupa kapitałowa i nazwa jednostki dominującej. Przykład opinii
zawiera załącznik do KSRF nr 2.
W przypadku stwierdzenia:
− nieobjęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym odpowiednich
danych finansowych wszystkich jednostek zależnych, mimo że w myśl przepisów brak jest ku temu podstaw;
− nieprawidłowości, nierzetelności lub nieuzasadnionych istotnych różnic
w zasadach (polityce) rachunkowości oraz sposobie wykazywania danych
pochodzących ze sprawozdań jednostkowych stanowiących podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub ustalenia ich na
inny dzień aniżeli dzień bilansowy skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub – traktowany na równi z dniem bilansowym – dzień wyprzedzający
dzień bilansowy, nie więcej jednak niż o trzy miesiące;
− przeprowadzenia w sposób nieprawidłowy lub nierzetelny bądź nieprzeprowadzenia przewidzianych w przepisach wyłączeń, a w szczególności niezrealizowanych zysków lub strat zawartych w aktywach stanowiących przedmiot
transakcji dokonanych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją oraz
kapitałów własnych jednostek zależnych, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym;

16

Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2: Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r., pkt 11-12.
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− ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym niewłaściwie ustalonej
wartości firmy, ujemnej wartości firmy, zysku na okazyjnym nabyciu (zgodnie
z MSR);
− że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich przewidzianych w przepisach części składowych lub istotnych informacji;
− błędów lub braków w dokumentacji konsolidacyjnej, uniemożliwiających
prześledzenie rzetelności i prawidłowości dokonanej konsolidacji;
− innych błędów, jak np. niewłaściwego ustalenia kapitałów mniejszości i przypadających na nie różnic z wyceny
biegły rewident grupy, odpowiednio do wagi niedociągnięć i ich wpływu na zgodność z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości grupy
kapitałowej, rzetelność i jasność obrazu, jakiego dostarcza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wyraża opinię z zastrzeżeniem, negatywną lub odmawia
wyrażenia opinii17.
Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta
o sprawozdaniu skonsolidowanym

Przedmiotem raportu jest sytuacja majątkowa, finansowa i wynik finansowy
grupy kapitałowej, obejmującej jednostkę dominującą i jednostki od niej zależne
wszystkich szczebli, nie zaś dane dotyczące poszczególnych jednostek objętych
konsolidacją. W części ogólnej raportu, o której mowa w Krajowym Standardzie
Rewizji Finansowej nr 1, podaje się dodatkowo:
1) dzień bilansowy, na który sporządzono skonsolidowane sprawozdanie
finansowe;
2) wykaz jednostek wchodzących na dzień bilansowy w skład grupy kapitałowej,
ze wskazaniem:
− jednostek, których dane finansowe zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
− rodzaju opinii z badania objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sprawozdań finansowych i nazw podmiotów uprawnionych, które
przeprowadziły badanie tych sprawozdań oraz wskazanie tych jednostek,
których sprawozdania finansowe nie były badane,
− dnia bilansowego, na który sporządzono sprawozdania finansowe jednostek, które zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
wraz ze wskazaniem – o ile wystąpiły – odstępstw dopuszczonych przepisami art. 63c ustawy o rachunkowości.

17

Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2: Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r., pkt 13-14.
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Należy też wskazać rodzaj i wpływ zmian wywołanych zmianami zakresu jednostek objętych konsolidacją. W części analitycznej raportu należy przedstawić
kluczowe, specyficzne dla grupy kapitałowej, wielkości bezwzględne i wskaźniki
charakteryzujące jej wynik finansowy oraz sytuację majątkową i finansową za rok
obrotowy i – w miarę możliwości – dwa lata poprzedzające, ze wskazaniem tych
czynników, które istotnie negatywnie wpływają na wyniki i sytuację grupy. W części szczegółowej raportu – w miarę potrzeby – biegły rewident grupy zajmuje
stanowisko odnośnie do:
− przyjętych zasad (polityki) rachunkowości grupy kapitałowej oraz wykazywania danych, a także ich stosowania w sposób ciągły; zmian zasad (polityki)
rachunkowości oraz ich istotnych skutków, wymagających wykazania;
− obliczenia wartości firmy, ujemnej wartości firmy, zysku na okazyjnym nabyciu (zgodnie z MSR) jednostek zależnych i ich ujęcia w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym;
− konsolidacji kapitałów i ustalenia kapitałów mniejszości;
− dokonanych wyłączeń wzajemnych rozrachunków (należności i zobowiązań) oraz obrotów wewnętrznych (przychodów i kosztów) jednostek objętych
konsolidacją;
− dokonanych wyłączeń wyników niezrealizowanych przez jednostki objęte
konsolidacją, zawartych w wartości aktywów oraz z tytułu dywidend;
− wykazanych skutków sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w jednostkach objętych konsolidacją;
− kompletności i poprawności dokumentacji konsolidacyjnej;
− odstępstw od zasad konsolidacji określonych w ustawie o rachunkowości
i przepisach wydanych na jej podstawie lub MSR18.
3.	Regulacje międzynarodowe
w zakresie rewizji sprawozdań skonsolidowanych

Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
definiuje standardy rewizji finansowej jako Międzynarodowe Standardy Rewizji
Finansowej (dalej: MSRF), ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, i zakłada stosowanie krajowych standardów na podstawie przepisu przejściowego do chwili przyjęcia MSRF do prawa UE. Ponadto warto podkreślić, że
już w chwili obecnej krajowe standardy odwołują się do MSRF. Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1: Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych
18

Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 2: Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r., pkt 15-18.
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w punkcie 7 wyraźnie wskazuje, że w sprawach nieuregulowanych w krajowych
standardach rewizji finansowej lub przy ustalaniu szczegółowej metodyki planowania i przeprowadzania badania sprawozdania finansowego lub w razie wątpliwości biegły rewident kieruje się postanowieniami MSRF.
Obecne zapisy dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
bazują na założeniu, że ustawowe badania sprawozdań finansowych powinny być
docelowo prowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu rozumianymi jako MSRF, jak również zawierają delegację dla Komisji Europejskiej
do przyjęcia ww. standardów pod warunkiem spełnienia przez nie określonych
kryteriów.
W opublikowanej na jesieni 2010 r. „Zielonej księdze − Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu” Komisja Europejska konsultowała kwestię włączeniu MSRF do acquis communautaire. Podsumowanie uzyskanych odpowiedzi wskazuje na szerokie poparcie przez respondentów wprowadzenia obowiązku badania zgodnie z MSRF19.
Rewizja skonsolidowanych sprawozdań finansowych
według zasad określonych w MSRF

Zapisy ustawy o biegłych rewidentach stanowią nowe podejście do badania
procesu konsolidacji oraz wyrażania opinii na temat sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej. Warto więc przeanalizować podejście wzorcowe w tym zakresie zalecane przez MSRF. Szczegóły dotyczące audytu sprawozdania finansowego
grupy zawiera MSRF 600: Badanie sprawozdań finansowych grupy (w tym praca
biegłych rewidentów części grupy) (dalej: MSRF 600). MSRF 600 zawiera wiele
pojęć, z których definicjami warto zapoznać się jeszcze przed rozpoczęciem prac
rewizyjnych – w celu poprawnego odniesienia zawartych w standardzie definicji
do specyfiki regulacyjnej w Polsce. Ma to kluczowe znaczenie dla zrozumienia
sensu potrzebnych do przeprowadzenia prac. Biegły rewident grupy jest firmą
odpowiedzialną za wydanie opinii na temat sprawozdania finansowego grupy.
W większości krajów, w tym również w Polsce, zakres tej odpowiedzialności nie
jest ograniczony faktem korzystania w pracy innych biegłych rewidentów prowadzących badanie sprawozdań finansowych spółek z grupy. Biegły rewident
przeprowadzający audyt skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej powinien więc szczegółowo poznać wymogi, jakie musi spełnić podczas przeprowadzanego badania. Ich skróconą charakterystykę zamieszczono
w tabeli 1.
19

Portal Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=3166&id
=253520 [28.09.2012].
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Tabela 1. Wymogi stawiane biegłemu rewidentowi w procesie konsolidacji grupy
Wymogi

Opis (charakterystyka)

Odpowiedzialność

Partner odpowiedzialny za badanie grupy odpowiada za wyznaczenie kierunków, nadzór i wykonanie badania grupy zgodnie z zawodowymi standardami i obowiązującymi wymogami regulacyjnymi i prawnymi oraz zapewnienie, że wydanie sprawozdanie biegłego rewidenta jest odpowiednie do okoliczności. Za opinię z badania grupy
odpowiedzialność każdorazowo ponosi partner odpowiedzialny za badanie, nawet jeśli
w ramach grupy kapitałowej inni biegli rewidenci wyrażają opinie o sprawozdaniach
finansowych (również skonsolidowanych) części grupy. Opinia z badania sprawozdania finansowego grupy może zostać zmodyfikowana, jeśli zespół wykonujący badanie
części grupy nie był w stanie uzyskać odpowiednich i wystarczających dowodów badania dotyczących informacji finansowych jednej lub kilku części grupy.

Przyjęcie i kontynuacja badania

Biegły rewident grupy ocenia, czy zasadne jest oczekiwanie, że w związku z procesem
konsolidacji oraz informacjami finansowymi części grupy uzyskane zostaną odpowiednie i wystarczające dowody badania, które będą stanowiły uzasadnienie dla wydanej
opinii z badania grupy. W celu realizacji powyższego zespół przeprowadzający badanie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy dokonuje analizy grupy i jej otoczenia. Niezbędne jest również przeprowadzenie analizy możliwości realizacji zlecenia
(dostęp do osób sprawujących nadzór i do kierownictwa grupy, możliwość kontaktu
z biegłymi rewidentami części grupy i zebranie danych finansowych).

Dostęp do informacji,
wymogi dokumentacji
rewizyjnej (wymóg
wystarczających
i odpowiednich
dowodów badania)

Jeśli partner odpowiedzialny za badanie grupy stwierdzi, że zespół wykonujący badanie
grupy nie zbierze wystarczających i odpowiednich dowodów badania na skutek ograniczeń nałożonych przez kierownictwo grupy, a możliwym skutkiem nałożenia tych
ograniczeń będzie konieczność odstąpienie od wyrażenia opinii o sprawozdaniach
finansowych grupy, to:
− partner odpowiedzialny za badanie grupy może nie przyjąć zlecenia (nowe zlecenie)
lub może wycofać się z realizacji zlecenia – jeśli jest to dopuszczalne na gruncie regulacji lub obowiązującego prawa (kontynuacja zlecenia);
− jeśli prawo lub regulacje zabraniają biegłemu rewidentowi uchylenia się od przyjęcia
zlecenia lub wycofanie się ze zlecenia (np. ze względu na interes publiczny), to biegły
rewident grupy odstępuje od wyrażenia opinii o sprawozdaniach finansowych grupy
po przeprowadzeniu stosownych badań, w zakresie, w jakim jest to możliwe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Turzyński, M. Wiatr, Ustawa o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym – komentarz, s. 245-249.
Proces badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
według MSRF

Partner odpowiedzialny za badanie grupy uzgadnia warunki zlecenia badania
grupy spełniające wymogi MSRF 210: „Uzgadnianie warunków zlecenia badania”. Zazwyczaj warunki zlecenia określają ramowe założenia sprawozdawczości
finansowej, jednak mogą być nimi objęte także dodatkowe aspekty, np.: warunki
komunikacji zespołów badających, wymogi informowania się o istotnych kwestiach z osobami sprawującymi nadzór, zakres dostępu do informacji poszczególnych zespołów badających20.
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Zespół wykonujący zlecenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ustala ogólną strategię badania i opracowuje plan badania grupy zgodnie z MSRF 300: Planowanie badania sprawozdań finansowych. Dokumenty te
podlegają obowiązkowemu przeglądowi przez partnera odpowiedzialnego za
badanie.
Procedury określone w MSRF 600 zobowiązują ponadto biegłego rewidenta do rozpoznania i oceny ryzyka istotnego zniekształcenia w wyniku poznania
jednostki i jej otoczenia, analizy kontroli na poziomie grupy oraz zapoznania się
z organizacją procesu konsolidacji. Załącznik nr 2 do MSRF 600 zawiera przykłady spraw, które poznaje zespół wykonujący badanie grupy w celu poprawnego
oszacowania ryzyka istotnego zniekształcenia w podziale na kategorie: kontroli
na poziomie grupy, procesu konsolidacji, oceny ryzyka oszustwa. Kolejnym krokiem podejmowanym przez zespół wykonujący badanie jest uzyskanie znajomości grupy w stopniu wystarczającym do tego, aby potwierdzić lub zweryfikować
wcześniej określone części grupy uznane za znaczące oraz ocenić ryzyko istotnego
zniekształcenia sprawozdań finansowych grupy spowodowanego oszustwem lub
błędem. Częstą praktyką, szczególnie w przypadku rozbudowanych grup kapitałowych, jest przekazywanie przez zespół wykonujący badanie grupy wytycznych
do badania dla audytorów części grupy. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż
otrzymane w ten sposób informacje mogą być włączone do udokumentowania
badania jako rzetelne dopiero po weryfikacji następujących kwestii w odniesieniu
do biegłego rewidenta części grupy: znajomość wymogów etycznych, a w szczególności spełnienie wymogów niezależności, kompetencje zawodowe, możliwość
zgromadzenia przez biegłego rewidenta części grupy wystarczających i odpowiednich dowodów badania, otoczenie regulacyjne, w którym działa biegły rewident
części grupy (czy podlega aktywnemu nadzorowi)21.
Do zadań zespołu wykonującego badanie grupy należy ustalenie ogólnej strategii badania (istotność przyjętą dla sprawozdania finansowego oraz istotność
wykonawczą), która silnie uzależniona jest od istotności sprawozdań finansowych
grupy jako całości. Oprócz istotności, jako uzupełnienie jej na poziomie części
grupy, powinien określony zostać próg zniekształceń, powyżej którego zidentyfikowane zniekształcenie nie może zostać pominięte czy uznane za nieistotne dla
skonsolidowanego sprawozdania grupy.
Jak przy każdym standardowym badaniu, tak i w przypadku badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego od biegłego rewidenta wymaga się zaprojektowania i podjęcia odpowiednich działań w celu uwzględnienia ocenionego
ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z postanowieniami MSRF 600 zespół wykonujący badanie części grupy ustala rodzaj prac,
20
21

M. Turzyński, M. Wiatr, Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnio
nych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym – komentarz, s. 249-250.
Tamże, s. 250-254.

Audyt skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

155

które wykona sam lub w jego imieniu biegli rewidenci części grupy, w związku
z informacjami finansowymi części grupy, mając na uwadze: znaczenie części grupy, rozpoznane ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdań finansowych grupy,
ocenę kontroli na poziomie grupy oraz ocenę biegłego rewidenta części grupy22.
Do obowiązków zarówno zespołu wykonującego badanie, jak i biegłego rewidenta części grupy należy przeprowadzenie procedur zaprojektowanych dla rozpoznania zdarzeń mających miejsce po dacie bilansowej, a występujących przez
wydaniem opinii o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy
kapitałowej.
Podsumowując, można zauważyć, że proces konsolidacji w rozumieniu MSRF
składa się z kilku etapów. Na wstępnym etapie badania zespół wykonujący badanie grupy poznaje kontrole na poziomie grupy oraz proces konsolidacji, włącznie
z instrukcjami przekazanymi częściom grupy przez kierownictwo grupy. Następnie zespół wykonujący badanie grupy projektuje i przeprowadza dalsze procedury badania procesu konsolidacji, odpowiednie do ocenionego ryzyka istotnego
zniekształcenia sprawozdania finansowego wynikającego z procesu konsolidacji.
Procedury te obejmują ocenę, czy wszystkie części grupy zostały włączone do
sprawozdań finansowych grupy. Następnym krokiem zespołu jest ocena odpowiedniości, kompletności i dokładności korekt i przeklasyfikowań wynikających
z konsolidacji, jak i ocena występowania czynników ryzyka oszustwa lub znamion
możliwej stronniczości kierownictwa. Podczas badania zespół wykonujący badanie sprawdza również, czy informacje przekazane przez biegłego rewidenta części
grupy zostały prawidłowo ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
grupy kapitałowej23.
Ogólne ramy dokumentacji roboczej z badania skonsolidowanego sprawo-
zdania finansowego grupy określa MSRF 230: Dokumentacja badania. Mając

na uwadze specyfikę tych czynności rewizyjnych, zgodnie z postanowieniami
MSRF 600, w dokumentacji roboczej powinien znaleźć się ślad rewizyjny dotyczący:
− analizy części grupy wraz ze wskazaniem, które z nich są znaczące, oraz rodzaj
prac wykonanych w związku z informacjami finansowymi części grupy;
− rodzaju czasu i zakresu zaangażowania zespołu wykonującego badanie w prace wykonywane przez biegłych rewidentów znaczących części grupy oraz, jeśli
dokonano, wyników i ważnych wniosków z przeglądu dokumentacji badania
biegłych rewidentów części grupy, przeprowadzonego przez zespół wykonujący badanie grupy;
− pisemnych informacji wymienianych między zespołem wykonującym badanie grupy a biegłymi rewidentami części grupy na temat wymogów określonych przez zespół wykonujący badanie grupy24.
22
23
24

Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, t. I, Warszawa 2009, s. 228.
Tamże, s. 263.
Tamże, s. 269-270.
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Podsumowanie

Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego to pracochłonny
i skomplikowany proces wymagający kompetencji i wiedzy o najwyższym poziomie. Rewizja finansowa takiego sprawozdania prowadzić ma do potwierdzenia
rzetelności i wiarygodności informacji w nim zawartych. Uwiarygodnienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest wpisane w podstawowy cel badania sprawozdania skonsolidowanego jako skutek zapotrzebowania na prawdziwą
i godną zaufania informację o sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej.
Zagadnienie to nabiera jeszcze głębszego znaczenia aktualnie, w czasach trudnych
dla obrotu gospodarczego, kiedy to istnieje większa pokusa upiększania danych
prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Globalny zasięg grup kapitałowych powoduje, że wyniki audytu sprawozdania skonsolidowanego mają istotne
znaczenie dla wielu użytkowników, coraz częściej na arenie międzynarodowej.
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Michał Ambroziak1

Uwarunkowania skuteczności
audytu zewnętrznego

Wprowadzenie

Niniejszy artykuł stanowi próbę zidentyfikowania kluczowych czynników
wpływających na skuteczności audytu zewnętrznego. Autor postawił sobie za
cel dokonać gruntownego przeglądu wyników dotychczas zrealizowanych badań
empirycznych traktujących o uwarunkowaniach skuteczności audytu. Przegląd
literatury naukowej został wzbogacony o krótkie studia kilku wybranych przypadków „porażek” audytorów – tego typu analiza, poprzez wskazanie przyczyn
owych „porażek”, pozwoliła zidentyfikować czynniki istotnie ograniczające skuteczność audytu. W artykule wykazano, iż skuteczność audytu zewnętrznego zależy nie tylko od podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzany audyt, tj. konkretnych osób zaangażowanych w dany audyt (audytorów) oraz firm audytorskich
(traktowanych jako całość), ale również od klientów (badanych jednostek) oraz
uwarunkowań zewnętrznych (środowiskowych). Niemniej jednak największą
wagę przypisuje się czynnikom kształtowanym przez samych audytorów, a konkretnie posiadanym przez nich kompetencjom oraz postawie, jaką przejawiają
względem realizowanego zlecenia i klienta. Dokonana na potrzeby niniejszego
artykułu analiza literatury przedmiotu może stanowić punkt wyjścia do przeprowadzenia podobnych badań w warunkach polskich2.

1
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Dr Michał Ambroziak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów
i Rachunkowości, adiunkt; mambroziak@mail.wz.uw.edu.pl
Autor niniejszego artykułu w 2010 r. zrealizował badanie ankietowe z udziałem polskich biegłych rewidentów. Celem badania było zweryfikowanie postrzegania przez respondentów istotności wybranych czynników z punktu widzenia skuteczności audytu zewnętrznego. Wyniki
owego badania zostaną opublikowane w 2013 r. jako część monografii zatytułowanej Determinants of audit quality.
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1.	Rola a jakość audytu zewnętrznego

Audyt zewnętrzny stanowi jeden z elementów systemu nadzoru korporacyjnego. Jego podstawową funkcją jest uwiarygodnianie informacji finansowych
publikowanych przez jednostki gospodarcze. Nałożenie na przedsiębiorstwa obowiązku publikowania informacji finansowych ma na celu zredukowanie asymetrii
informacji występującej pomiędzy zarządzającymi a interesariuszami (ang. stakeholders), ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów, tj. obecnych i potencjalnych udziałowców. Z kolei warunkiem uznania opublikowanych informacji za
użyteczne (przy podejmowaniu decyzji gospodarczych przez interesariuszy będących użytkownikami sprawozdań finansowych), jest posiadanie przez owe informacje zestawu cech, zwanych cechami jakościowymi. Do głównych cech jakościowych zalicza się wiarygodność, tj. zgodność informacji z prawdą, ze stanem rzeczywistym. Rolą audytu jest zatem zwiększanie stopnia wiarygodności informacji
finansowych publikowanych przez przedsiębiorstwa, co w konsekwencji prowadzi
do podwyższenia jakości owych informacji.
Dla użytkowników sprawozdań finansowych istotna jest nie tylko obiektywna
prawdziwość (rzetelność) publikowanych informacji, ale również ich postrzegana
jakość. Innymi słowy, przekazywane przez przedsiębiorstwa informacje finansowe, aby mogły być uznane za wartościowe (użyteczne), powinny być postrzegane
przez ich adresatów (interesariuszy) jako informacje o wysokiej jakości3. Wynika z tego, iż audyt zewnętrzny, jako mechanizm uwiarygodniania publikowanych
przez przedsiębiorstwa informacji finansowych, pełni dwojaką rolę. Z jednej strony, ma za zadanie zwiększyć rzeczywistą wiarygodność owych informacji, poprzez
zweryfikowanie ich obiektywnej zgodności z prawdą (rzetelności). Z drugiej strony, jego funkcją jest zwiększanie postrzeganej przez interesariuszy jakości publikowanych informacji. W konsekwencji problem skuteczności audytu zewnętrznego należy rozpatrywać z dwóch perspektyw. W tym miejscu warto wprowadzić do
dyskusji nowe sformułowanie – „jakość audytu”. Dotychczas dla określenia zdolności audytu zewnętrznego do zwiększania wiarygodności informacji sprawozdawczych autor używał pojęcia „skuteczność”. Z kolei w obcojęzycznej (zwłaszcza
anglojęzycznej) literaturze przedmiotu dominuje zwrot „jakość audytu”. Analiza
owej literatury prowadzi do wniosku, że „jakość” jest de facto synonimem „skuteczności”. Chcąc zatem zachować przyjętą i stosowaną powszechnie nomenklaturę, autor niniejszego artykułu uznał za stosowne używać sformułowania „jakość
audytu” dla określenia jego skuteczności.
Wracając do dwuwymiarowości jakości audytu, należy uznać, że jakość ta
może mieć charakter zarówno obiektywny – tzw. jakość rzeczywista, jak i subiektywny, tzw. jakość postrzegana. Sformułowań „rzeczywista jakość audytu” (ang.
3

C. Pochet, Audit: régulation, [w:] B. Colasse (red.), Encyclopédie de comptabilité, contrôle de
gestion et audit, Economica, Paris 2009, s. 72.
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audit quality in fact) oraz „postrzegana jakość audytu” (ang. audit quality in appearance) używają m.in. Schroeder, Solomon i Vickrey4. Próbując zmierzyć rzeczywistą jakość audytu, należałoby skoncentrować się na pracy faktycznie wykonanej przez audytorów w ramach przeprowadzonego badania, a następnie ocenić
poszczególne etapy zrealizowanego audytu na podstawie powszechnie uznawanych kryteriów – w celu zobiektywizowania pomiaru, kryteria oceny powinny
zostać przyjęte w formie standardów wykonywania zawodu audytora. Pomiar
rzeczywistej jakości audytu powinien więc polegać na ocenie zgodności faktycznie wykonanych prac rewizyjnych z powszechnie obowiązującymi normami
zawodowymi. Przystępując natomiast do pomiaru postrzeganej jakości audytu,
należałoby skupić się na określeniu stopnia, w jakim opinia audytora (dotycząca przebadanego sprawozdania finansowego) przyczyniła się do wzrostu zaufania
odczuwanego przez użytkowników (interesariuszy) w odniesieniu do konkretnego (przebadanego) sprawozdania finansowego. Innymi słowy, należałoby ocenić wpływ opinii audytora na postrzeganą przez interesariuszy wartość danego
(przebadanego) sprawozdania finansowego. Sutton i Lampe pomiar rzeczywistej
jakości audytu nazywają oceną przebiegu (procesu) audytu, podczas gdy pomiar
postrzeganej jakości określają jako ocena rezultatu (wyniku) audytu5.
Autorką powszechnie akceptowanej definicji sformułowania „jakość audytu”
jest DeAngelo. Z definicji tej wynika, iż wartość konkretnego przypadku audytu
dla rynku (interesariuszy) zależy od postrzeganej przez rynek zdolności audytora
do wykrycia błędów lub braków w systemie rachunkowości badanej jednostki oraz
do ujawnienia (upublicznienia) informacji o wykrytych nieprawidłowościach.
Prawdopodobieństwo, że dany audytor wykryje istniejące w systemie rachunkowości badanej jednostki błędy lub braki zależy, zdaniem DeAngelo, m.in. od możliwości technicznych audytora, zastosowanych podczas badania procedur, zakresu
badania i doboru próby – to zaś wiąże się bezpośrednio z kompetencjami danego
audytora. Z kolei prawdopodobieństwo, że informacje o wykrytych nieprawidłowościach zostaną ujawnione (w opinii z badania) jest pochodną stopnia niezależności audytora od badanej jednostki. DeAngelo zakłada, że tylko niezależny
audytor jest w stanie oprzeć się naciskom wywieranym przez klienta (badaną jednostkę) w celu zatajenia przed rynkiem niekorzystnych dla jednostki informacji6.
W ramach zaproponowanej przez siebie definicji DeAngelo wyraźnie ab-
strahuje od jakości rzeczywistej, ograniczając jakość audytu jedynie do jakości
4

5
6

M.S. Schroeder, I. Solomon, D. Vickrey, Audit Quality: The Perceptions of Audit-Committee
Chairpersons and Audit Partners, „Auditing: A Journal of Practice & Theory” [Spring] 1986,
Vol. 5, No. 2, s. 86-94.
S.G. Sutton, J.C. Lampe, A Framework for Evaluating Process Quality for Audit Engagements,
„Accounting and Business Research” [Summer] 1991, Vol. 21, No. 83, s. 276.
L.E. DeAngelo, Auditor Independence, ‘Low Balling’, and Disclosure Regulation, „Journal of
Accounting and Economics” 1981, Vol. 3, s. 115-116; L.E. DeAngelo, Auditor Size and Audit
Quality, „Journal of Accounting and Economics” 1981, Vol. 3, s. 186.
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postrzeganej. Takie właśnie podejście może wynikać z powszechnie uznanego faktu, że jakość rzeczywista jest w praktyce trudna, a wręcz niemożliwa do
zaobserwowania i zmierzenia przez większość interesariuszy, w tym inwestorów.
Wydaje się, że jedynymi podmiotami posiadającymi stosowne narzędzia, umożliwiające ocenę rzeczywistej jakości audytu, są instytucje publicznego nadzoru nad
zawodem – do kompetencji owych instytucji należy bowiem ocenianie pracy biegłych rewidentów na podstawie regularnie przeprowadzanych kontroli, mających
na celu zweryfikowanie przestrzegania przez audytorów przepisów i procedur
związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej7.
Reasumując, zgodnie z przytoczoną powyżej definicją jakość audytu zewnętrznego jest postrzeganą przez rynek zdolnością audytorów do jednoczesnego:
− wykrycia błędów lub braków w systemie rachunkowości badanej jednostki oraz
− ujawnienia (upublicznienia) informacji o wykrytych nieprawidłowościach.
O zdolności tej, tj. o jakości realizowanego audytu, decydują zaś, według
DeAngelo, kompetencje i niezależność audytorów. Traktując zaproponowane
przez DeAngelo podejście jako punkt wyjścia, autor niniejszego opracowania
postanowił z jednej strony zweryfikować słuszność owego modelu, a z drugiej–
rozbudować go o czynniki przez DeAngelo pominięte.
2.	Uwarunkowania jakości audytu zewnętrznego –
kompleksowa analiza potencjalnych czynników

Autorzy analizujący uwarunkowania jakości audytu zewnętrznego podchodzili do badanego problemu na dwa sposoby. Jedni preferowali podejście bardziej
kompleksowe, poddając jednoczesnej analizie zestaw wielu czynników, które w ich
mniemaniu wywierają wpływ na jakość audytu. Inni koncentrowali się na jednym
wybranym czynniku i weryfikowali jego oddziaływanie w sposób bardzo dogłębny. Do pierwszej grupy badaczy należą m.in. (w porządku chronologicznym):
− Schroeder, Solomon i Vickrey – wyniki opublikowane w 1986 r.8;
− Sutton i Lampe – wyniki opublikowane w latach 1990-19919;
− Carcello, Hermanson i McGrath – wyniki opublikowane w 1992 r.10;
− Sutton – wyniki opublikowane w 1993 r.11;
7
8
9
10

11

Przykładowo, w polskich warunkach czynności kontrolne realizują: Krajowa Komisja Nadzoru
(jako jeden z organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów) oraz Komisja Nadzoru Audytowego.
M.S. Schroeder, I. Solomon, D. Vickrey, Audit Quality, s. 86-94.
S.G. Sutton, J.C. Lampe, A Framework for Evaluating, s. 275-288.
J.V. Carcello, R.H. Hermanson, N.T. McGrath, Audit Quality Attributes: The Perceptions of Audit
Partners, Preparers, and Financial Statement Users, „Auditing: A Journal of Practice & Theory”
[Spring] 1992, Vol. 11, No. 1, s. 1-15.
S.G. Sutton, Toward an Understanding of the Factors Affecting the Quality of the Audit Process,
„Decision Sciences” [Jan/Feb] 1993, Vol. 24, Issue 1, s. 88-105.
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− Jaffar, Ali, Selamat i Alias – wyniki opublikowane w 2005 r.12.
Tabela 1. zawiera podsumowanie wyników badań wyżej wymienionych autorów, wskazując jednocześnie na istotność przebadanych przez nich czynników
z punktu widzenia jakości audytu zewnętrznego. Należy tu zaznaczyć, iż autorzy
ci, z wyjątkiem Suttona i Lampe, poszukiwali uwarunkowań postrzeganej (a nie
rzeczywistej) jakości audytu – respondentami w zrealizowanych przez nich badaniach ankietowych byli: przewodniczący komitetów audytu badanych jednostek
i audytorzy (u Schroeder, Solomona i Vickrey’a), audytorzy, kontrolerzy finansowi badanych jednostek i użytkownicy sprawozdań finansowych – inwestorzy
instytucjonalni i kredytodawcy (u Carcella, Hermansona i McGratha) oraz audytorzy, członkowie komitetów audytu badanych jednostek i analitycy inwestycyjni
(u Jaffar, Ali, Selamat i Aliasa). W konsekwencji wskazany w tabeli wpływ danego czynnika na jakość audytu należy traktować jako mniemany, tj. postrzegany
przez daną grupę respondentów. Warto przy tym podkreślić fakt, że różne grupy
respondentów mogą odmiennie postrzegać ów wpływ, co wynika m.in. z roli, jaką
odgrywają w szeroko pojętym procesie audytu (na przykład: audytujący, audytowany, użytkownik wyników audytu).
Tabela 1. Znaczenie poszczególnych czynników dla jakości audytu zewnętrznego – zestawienie wyników dotychczas zrealizowanych badań empirycznych
Autorzy badania
Czynniki
determinujące
jakość audytu
Zawodowe kompetencje (umiejętności
i doświadczenie) audytorów

SSV

Liczba wskazań czynnika jako
istotny / umiarkowanie istotny
SL/S CHG JASA
/ nieistotny
(I – UI – NI)

I

I

I

I

4–0–0

I

I

I

I

4–0–0

I

BD

I

I

3–0–0

BD

I

BD

I

2–0–0

Specjalizacja audytora (znajomość specyfiki
branży badanej jednostki)

BD

BD

I

I

2–0–0

Etyczna postawa audytorów

BD

BD

I

I

2–0–0

Reputacja firmy audytorskiej

I

BD

BD

I

2–0–0

Istnienie instytucji nadzoru publicznego, która
kontroluje i ocenia wyniki pracy audytorów

I

BD

BD

UI

1–1–0

Wewnętrzna kontrola jakości (wewnętrzny
nadzór nad realizowanym audytem)
Zaangażowanie w badanie kierownictwa firmy
audytorskiej, komunikacja wewnątrz zespołu
audytowego (na linii przełożeni – podwładni)
Znajomość specyfiki badanej jednostki (historia
współpracy audytora z badaną jednostką)

12

N. Jaffar, S.M. Ali, Z.B. Selamat, N. Alias, The Perception of the Audit Partners, Audit Committee
and Investment Analyst on the Audit Quality Attributes in Malaysian, „Finance India” [June]
2005, Vol. 19, No. 2, s. 535-545.

164

Michał Ambroziak

Autorzy badania
Czynniki
determinujące
jakość audytu
Zaangażowanie w badanie komitetu audytu
badanej jednostki, komunikacja pomiędzy
audytorem a komitetem audytu
Niezależność audytora, świadczenie przez
audytora na rzecz badanej jednostki usług
pozaaudytowych

SSV

Liczba wskazań czynnika jako
istotny / umiarkowanie istotny
SL/S CHG JASA
/ nieistotny
(I – UI – NI)

I

BD

BD

BD

1–0–0

I

BD

NI

UI

1–1–1

Rotacja audytorów
Uwzględnianie przez audytora potrzeb klienta

UI

BD

BD

BD

0–1–0

BD

BD

NI

UI

0–1–1

Wynagrodzenie audytora

NI

BD

BD

BD

0–0–1

Udział audytora w sporze sądowym

NI

BD

BD

BD

0–0–1

Objaśnienia
Autorzy badań:
SSV – Schroeder, Solomon, Vickrey
SL/S – Sutton, Lampe / Sutton (badania zrealizowane przez Suttona i Lampe’a (we współpracy) i Suttona (w pojedynkę) potraktowano łącznie, w związku z faktem, że wyniki obydwu badań okazały się zbieżne)
CHG – Carcello, Hermanson, McGrath
JASA – Jaffar, Ali, Selamat, Alias
Znaczenie czynnika:
I – czynnik istotny (silnie oddziałujący na jakość audytu zewnętrznego)
UI – czynnik umiarkowanie istotny (wywierający średni wpływ na jakość audytu)
NI – czynnik nieistotny (niewywierający żadnego wpływu lub o niewielkim wpływie na
jakość audytu)
BD – brak danych (dany czynnik nie był weryfikowany lub nie ujawniono informacji
o jego istotności)
Źródło: opracowanie własne.

Z tabeli 1. wynika, że nie tylko kompetencje i niezależność audytorów (na których koncentrowała swą uwagę DeAngelo) decydują o jakości audytu zewnętrznego. Czynnikami uznanymi za istotne są ponadto m.in.: wewnętrzna kontrola
jakości (wewnętrzny nadzór), komunikacja pomiędzy audytorami, znajomość
specyfiki klienta (badanej jednostki) oraz jego branży (specjalizacja audytora),
etyka (uczciwość) zawodowa audytorów, reputacja firmy audytorskiej, publiczny
nadzór nad audytorami, zaangażowanie w badanie samego klienta. Analizując
przytoczone wyżej zestawienie, można dojść do jeszcze jednego interesującego
wniosku, a mianowicie: jakość audytu zewnętrznego zależy nie tylko od podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzany audyt, tj. samych audytorów (konkretnych osób zaangażowanych w dany audyt) oraz firm audytorskich (traktowanych
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jako całość), ale również od klientów (badanych jednostek) oraz uwarunkowań
zewnętrznych (środowiskowych). Biorąc pod uwagę wyniki przedstawionych tu
badań zrealizowanych w warunkach amerykańskich i malezyjskich oraz badań
przeprowadzonych w warunkach francuskich przez Ben Saad i Lesage’a13 (których
badanie było nieco bardziej ograniczone, gdyż jego celem było zidentyfikowanie
nie tyle uwarunkowań jakości audytu, ile czynników oddziałujących na samą
niezależność audytorów), a także uwzględniając wyniki wywiadów przeprowadzonych przez autora artykułu z praktykami i teoretykami specjalizującymi się
w audycie, autor uznał za celowe uporządkować zidentyfikowane czynniki potencjalnie istotne z punktu widzenia jakości audytu zewnętrznego, poprzez ich przypisanie do jednej z czterech kategorii, w zależności od podmiotu, przez który są
kształtowane. Uporządkowanie to zostało zaprezentowane w tabeli 2.
Tabela 2. Kluczowe uwarunkowania jakości audytu zewnętrznego, ze wskazaniem podmiotów kształtujących poszczególne czynniki
Czynniki zależne
od firmy audytorskiej
(jako całości)
− reputacja/udział
w sporze sądowym
firmy audytorskiej
− wielkość firmy
audytorskiej
− struktura firmy
audytorskiej

Czynniki zależne od zespołu
audytowego (osób
realizujących audyt)

Uwarunkowania o charakteCzynniki zależne
rze zewnętrznym (odnoszące
od klienta (badanej
się do środowiska, w którym
jednostki)
realizowany jest audyt)

− corporate gover− publiczny nadzór nad
nance (w tym komi- zawodem
tet audytu badanej
− znajomość specyfiki badanej jednostki)
− odpowiedzialność prawna
jednostki (historia współpracy
audytorów
audytora z badaną jednostką)
− kompetencje (umiejętności
i doświadczenie) audytorów

− specjalizacja audytora (znajomość specyfiki branży badanej jednostki)

− konkurencja w branży − zaangażowanie w badanie
usług audytorskich
kierownictwa firmy audytorskiej, komunikacja wewnątrz
zespołu audytowego
− kultura organizacyjna firmy audytorskiej / więzi z byłymi
pracownikami

− zawodowy sceptycyzm
audytorów

− wynagrodzenie
audytora

− etyczna postawa audytorów

− fluktuacja kadr /
stabilność zatrudnienia
w firmie audytorskiej
− wewnętrzna kontrola jakości (wewnętrzny nadzór nad
realizowanym audytem)
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Czynniki zależne od zespołu
audytowego (osób
realizujących audyt)

Uwarunkowania o charakteCzynniki zależne
rze zewnętrznym (odnoszące
od klienta (badanej
się do środowiska, w którym
jednostki)
realizowany jest audyt)

− świadczenie przez firmę audytorską na rzecz badanej jednostki dodatkowych usług o charakterze
pozaaudytowym
− rotacja audytorów / zmiana firmy audytorskiej

Źródło: opracowanie własne.
3.	Determinanty jakości audytu zewnętrznego –
analiza istotności poszczególnych
czynników elementarnych13

Kolejnym, bardziej szczegółowym etapem analizy literatury przedmiotu jest
zweryfikowanie istotności zidentyfikowanych (i wskazanych w tabeli 2.) czynników, opierając się na wynikach badań przeprowadzonych przez drugą grupę autorów, tj. tych, którzy koncentrowali się na jednym wybranym czynniku i weryfikowali jego oddziaływanie w sposób bardzo dogłębny. W celu usprawnienia owej
analizy, zdając sobie sprawę z faktu, iż niemożliwe byłoby szczegółowe omówienie
każdego ze wskazanych w tabeli 2. czynników z osobna – głównie ze względu
na ograniczenia objętościowe niniejszego opracowania – autor artykułu uznał za
stosowne pogrupować owe szczegółowe czynniki w bardziej ogólne kategorie –
wynik grupowania zaprezentowano w tabeli 3.
Tabela 3. Kluczowe uwarunkowania jakości audytu zewnętrznego – wykaz ogólnych kategorii
Czynniki elementarne
Kategoria ogólna
− kompetencje (umiejętności i doświadczenie) audytorów
kompetencje audytorów
− znajomość specyfiki badanej jednostki (historia współpracy audytora z badaną
jednostką)
− specjalizacja audytora (znajomość specyfiki branży badanej jednostki)
− zaangażowanie w badanie kierownictwa firmy audytorskiej, komunikacja
wewnątrz zespołu audytowego
− zawodowy sceptycyzm audytorów
− etyczna postawa audytorów

postawa audytorów

− struktura firmy audytorskiej
− świadczenie przez firmę audytorską na rzecz badanej jednostki dodatkowych
usług o charakterze pozaaudytowym
− kultura organizacyjna firmy audytorskiej / więzi z byłymi pracownikami
− fluktuacja kadr / stabilność zatrudnienia w firmie audytorskiej

strategia firmy audytorskiej

13

E. Ben Saad, C. Lesage, Indépendance de l’auditeur, [w:] B. Colasse (red.), Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit, Economica, Paris 2009, s. 943-952.
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Czynniki elementarne
− wielkość firmy audytorskiej
− konkurencja w branży usług audytorskich
− reputacja / udział w sporze sądowym firmy audytorskiej
− wynagrodzenie audytora

Kategoria ogólna
pozycja rynkowa firmy
audytorskiej

− wewnętrzna kontrola jakości (wewnętrzny nadzór nad realizowanym audytem) kontrola jakości
− publiczny nadzór nad zawodem
− odpowiedzialność prawna audytorów
− rotacja audytorów / zmiana firmy audytorskiej
− corporate governance, w tym komitet audytu badanej jednostki

okresowa rotacja
audytorów
corporate governance
badanej jednostki

Źródło: opracowanie własne.
Kompetencje audytorów a jakość audytu zewnętrznego

Pierwsza grupa czynników odnosi się do jednej z dwóch głównych przesłanek jakości audytu zewnętrznego wskazanej przez DeAngelo, a mianowicie do
kompetencji audytorów. Na potrzeby niniejszego artykułu kompetencje zostały
potraktowane bardzo szeroko, gdyż obejmują nie tylko umiejętności i doświadczenie audytorów, ale również ich znajomość klienta (badanej jednostki) oraz
branży, w której działa ów klient. Składowe kompetencji audytorów zostały przedstawione w ramach schematu 1.
Libby i Luft definiują wiedzę audytorów jako sposób, w jaki audytorzy wykorzystają informacje uznane za istotne. Audytorzy dysponujący stosowną wiedzą
są w stanie określić, które informacje są istotne, a wobec tego, na czym skoncentrować swoją uwagę, potrafią zidentyfikować kluczowe problemy do rozwiązania oraz podjąć decyzję o wdrożeniu działań niestandardowych, gdy wymagają
tego okoliczności. Kompetentni audytorzy wiedzą dużo i z łatwością rozwiązują problemy, które wydają się skomplikowane dla innych osób14. Kent i Weber
zwracają ponadto uwagę na znaczenie wiedzy dla samych audytorów – wiedza
pozwala im bowiem zachować przekonanie, że dokonywane przez nich oceny są
właściwe (dotyczy to zwłaszcza opinii wyrażanej na temat rzetelności sprawo-
zdania finansowego badanej jednostki)15. Mając powyższe na uwadze, Shoommuangpak twierdzi, iż już sam fakt posiadania przez audytorów stosownej wiedzy (abstrahując od drugiej składowej kompetencji, tj. zdolności), umożliwiającej
im skuteczne rozwiązywanie złożonych problemów pojawiających się podczas
14

15

R. Libby, J. Luft, Determinants of judgment performance in accounting setting: ability, knowledge,
motivation and environment, „Accounting, Organization and Society” [July] 1993, Vol. 18, Issue
5, s. 425-450.
P. Kent, R. Weber, Auditor Expertise and the Estimation of Dollar Terror in Accounts, „ABACUS”
1998, Vol. 34, No. 1, s. 120-139.
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realizowanych zleceń (audytów), istotnie przyczynia się do zwiększenia jakości
audytu16.
Edukacja
(kursy o charakterze teoretycznym)

Wiedza techniczna (ang. technical
knowledge, know what) – skodyfikowany zestaw informacji

Branżowa specjalizacja
(ang. industry specialization)

Znajomość specyfiki badanej
jednostki

Wiedza praktyczna (ang. practical knowledge, know how) – nabyta
w praktyce, poprzez własne doświadczenia audytora

Fachowa wiedza (ang. professional knowledge)

Kompetencje (ang. expertise)

Zdolności (ang. ability) – zastaw charakterystycznych dla danego audytora cech osobowościowych

Schemat 1. Składowe kompetencji audytorów
Źródło: opracowanie własne, na podstawie J. Shanteau, Psychological characteristics of
expert decision makers, [w:] Expert judgment and expert systems, Springer Verlag, London
1987, s. 289-304; Y. Tangpinyoputtikhun, P. Ussahawanitchakit, Professional Knowledge,
Audit Quality, and Personal Image: An Empirical Study of Tax Auditors in Thailand, „International Journal of Business Research” 2008, Vol. 8, No. 1 s. 177; P. Tamir, Professional
and Personal Knowledge of Teachers and Teacher Educators, „Teaching and Teacher Education” 1991, Vol. 7, No. 3 s. 263-268; G. Leinhardt, K.M. Young, J. Merriman, Integrating Professional Knowledge: The Theory of Practice and the Practice of Theory, „Learning
and Instruction” 1995, No. 5, s. 401-408; M. Eraut, Developing Professional Knowledge and
Competence, RoutledgeFalmer, Abington, Oxon 1994, s. 15.

Przechodząc do zdolności audytora, Libby i Luft postrzegają je jako zestaw
charakterystycznych dla danego audytora cech, obejmujących przede wszystkim: skrupulatność, umiejętność upraszczania złożonych problemów, zdolności
komunikacyjne, poczucie odpowiedzialności, odporność na stres oraz kreatywność17. Dzięki owym zdolnościom audytorzy są w stanie dostrzec aspekty niezauważalne dla innych, nadać sens złożonym problemom, przekonać innych o swoich wysokich kompetencjach, nie wahają się podejmować ważnych decyzji, są
pewni siebie i wierzą w swoje możliwości, potrafią wydajnie pracować w warun16
17

P. Shoommuangpak, Auditor Expertise, Audit Quality and Client Acceptance, „International
Journal of Business Research” 2007, Vol. VII, No. 1, s. 182.
R. Libby, J. Luft, Determinants of judgment, s. 425-450.
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kach stresowych, a także poszukiwać nowatorskich rozwiązań dla pojawiających się problemów. Zdolności audytorów są zatem, w opinii Shoommuangpak,
czynnikiem wzmacniającym pozytywne oddziaływanie wiedzy na jakość audytu
zewnętrznego18.
Zakres kompetencji audytora, a zwłaszcza posiadana przez niego wiedza,
w dużym stopniu zależy od jego specjalizacji. Uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że audytor specjalizujący się w danej branży będzie bardziej skuteczny
w badaniu jednostek reprezentujących ową branżę od audytora, który specjalizuje
się w innej branży lub nie przestrzega żadnej specjalizacji, starając się być audytorem „uniwersalnym”. Branżowa specjalizacja audytorów (ang. industry specialization lub industry expertise) jest charakterystyczna zwłaszcza dla dużych firm
audytorskich, dysponujących znaczącym potencjałem kadrowym19. Przeprowadzone dotychczas badania traktujące o branżowej specjalizacji audytorów jednoznacznie dowodzą, iż owa specjalizacja wywiera pozytywny wpływ zarówno na
rzeczywistą, jak i na postrzeganą jakość audytu zewnętrznego – wyspecjalizowany audytor stanowi bardziej skuteczny mechanizm zapobiegania manipulacjom
księgowym niż audytor niewyspecjalizowany20, współpraca audytorów w ramach
wyspecjalizowanych zespołów jest znacznie bardziej efektywna i prowadzi do skuteczniejszego wykrywania występujących u klienta błędów21, firmy bardziej cenią
audytorów wyspecjalizowanych, płacąc im (za porównywalny zakres usług) wyższe wynagrodzenie niż audytorom „uniwersalnym”22, w końcu sam rynek finansowy (analitycy, kredytodawcy) bardziej ufa opiniom wydawanym przez audytorów
wyspecjalizowanych23.
W końcu, kompetencje audytora obejmują również jego wiedzę na temat
klienta, która odzwierciedla jego znajomość specyfiki badanej jednostki. Najprościej byłoby uznać, że im dłuższa jest historia współpracy audytora z danym
klinem, tym lepsza owa znajomość, a więc tym wyższe kompetencje audytora.
W związku z faktem, iż brak jest badań i publikacji traktujących o znaczeniu (dla
18
19

20
21

22
23

P. Shoommuangpak, Auditor Expertise, s. 182-183.
J.V. Carcello, A.L. Nagy, Client size, auditor specialization and fraudulent financial reporting,
„Managerial Auditing Journal” 2004, Vol. 19, Issue 5, s. 651; I. Solomon, M.D. Shields, O.R. Whittington, What Do Industry-Specialist Auditors Know?, „Journal of Accounting Research” [Spring]
1999, Vol. 37, No. 1, s. 191.
J.V. Carcello, A.L. Nagy, Client size, s. 651-668.
V.E. Owhoso, W.F. Messier, J.G. Lynch, Error Detection by Industry-Specialized Teams during
Sequential Audit Review, „Journal of Accounting Research” [June] 2002, Vol. 40, No. 3,
s. 883-900.
A.T. Craswell, J.R. Francis, S.L. Taylor, Auditor brand name reputations and industry specializations, „Journal of Accounting and Economics” [December] 1995, Vol. 20, Issue 3, s. 297-322.
K.A. Dunn, B.W. Mayhew, Audit Firm Industry Specialization and Client Disclosure Quality,
„Review of Accounting Studies” 2004, No. 9, s. 35-58; A.R. Almutairi, Does Auditor Industry
Specialization Matter? Evidence from the Bond Market, „The Icfai University Journal of Audit
Practice” 2008, Vol. V, No. 3, s. 44-72.
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jakości audytu) charakteryzującej audytora znajomości specyfiki badanej jednostki, autor artykułu uznał za stosowne przytoczyć trzy przykłady zaczerpnięte
z praktyki, z których wynika, że brak znajomości specyfiki klienta istotnie przyczynił się do obniżenia jakości audytu zewnętrznego. Przykładami tymi są: audyt
realizowany w latach 1924-1937 przez Price Waterhouse (aktualnie PricewaterhouseCoopers) w amerykańskiej spółce McKesson & Robbins24, przypadek firmy
Lincoln Savings and Loan, audytowanej w latach 1986-1988 przez Arthur Young
(aktualnie Ernst and Young)25 oraz audyt realizowany przez Spicer & Oppenheim w firmie Atlantic Computers26. We wszystkich przytoczonych tu przypadkach
audytorzy, charakteryzujący się niewystarczającą znajomością badanych klientów,
nie byli w stanie wykryć manipulacji finansowych, których dopuszczało się kierownictwo audytowanych spółek.
Reasumując, wszystkie omówione w ramach tej części artykułu czynniki
składające się na szeroko rozumiane kompetencje audytorów wywierają istotny
wpływ na jakość audytu zewnętrznego – zależność ta ma charakter pozytywny,
tzn. im wyższe kompetencje, tym wyższa jakość audytu.
Postawa audytorów a jakość audytu zewnętrznego

Zgodnie z założeniami zaprezentowanymi w tabeli 3. na postawę audytorów
składają się w szczególności: postawa kierownictwa firmy audytorskiej, zawodowy sceptycyzm audytorów oraz etyczna (uczciwa) postawa audytorów. Postawa
kierownictwa firmy audytorskiej wyraża się z jednej strony jego zaangażowaniem
w realizowany audyt, z drugiej strony – stworzeniem warunków zapewniających
efektywną komunikację zarówno wewnątrz poszczególnych zespołów audytowych, jak i na linii zespół audytowy – kierownictwo firmy audytorskiej.
Piaget i Baumann wskazują na problem niewystarczającego angażowania się
kierownictwa firmy audytorskiej w przeprowadzane audyty. W ich opinii jest to
spowodowane wadliwą strukturą organizacyjną, charakterystyczną zwłaszcza dla
dużych firm audytorskich. Ze strukturą tą wiąże się bowiem taki podział zadań
i obowiązków, że partnerzy znajdujący się najwyżej w hierarchii często dystansują się od bieżącej działalności stricte audytorskiej. Zamiast włączać się do „pracy
w terenie”, tj. aktywnie uczestniczyć w poszczególnych etapach realizowanych zleceń (audytów), koncentrują się na ogólnych aspektach funkcjonowania firmy lub
oddziału, za który są odpowiedzialni. Zajmują się zatem wewnętrzną kontrolą jakości, rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników, a przede wszystkim utrzymy24
25
26

W.T. Baxter, McKesson & Robbins: a milestone in auditing, „Accounting, Business & Financial
History” [July] 1999, Vol. 9, Issue 2, s. 157-174.
M. Erickson, B.W. Mayhew, W.L. Felix, Why Do Audits Fail? Evidence from Lincoln Savings and
Loan, „Journal of Accounting Research” [Spring] 2000, Vol. 38, No. 1, s. 165-194.
Spicer failed to understand business, „Accountancy” [September] 1994, Vol. 114, Issue 1213,
s. 13.
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waniem kontaktów i budowaniem dobrych relacji z obsługiwanymi klientami oraz
pozyskiwaniem nowych zleceń. Tego typu struktura organizacyjna była charakterystyczna m.in. dla firmy audytorskiej Arthur Andersen – według Piaget i Baumanna
owa bierna postawa partnerów, a szczególnie Davida Duncana, partnera zarządzającego oddziałem w Houston, odpowiedzialnego za audyt realizowany w Enronie,
stanowiła jedną z głównych przyczyn rozpadu całej firmy Arthur Andersen27.
Z kolei przykładami ilustrującymi negatywny wpływ, jaki na jakość audytu
wywiera brak właściwej komunikacji, są przypadki firm McKesson & Robbins
oraz Amrep. Kierownictwo firmy badającej pierwszą spółkę (tj. kierownictwo
Price Waterhouse) zaniedbało kwestię komunikacji z szeregowymi audytorami.
Mimo braku odpowiedniego przygotowania asystentów (tj. szeregowych audytorów) przekazywano im jedynie szczątkowe instrukcje – nie rozumieli oni zatem
w pełni swojej pracy. W konsekwencji realizowane badania charakteryzowały
się niską jakością – dokumentacja z badania często była opracowywana w sposób niedbały, a nawet nieczytelny, analizie poddawano niewłaściwe dokumenty
źródłowe28. W przypadku grupy kapitałowej Amrep, której głównymi audytorami byli Ch. i L.29, błędy w komunikacji miały nieco inny charakter. Audytorzy,
wydając opinie na temat sprawozdań skonsolidowanych, nie zapoznali się dokładnie z sytuacją finansową poszczególnych jednostek wchodzących w skład grupy.
Wynikało to przede wszystkich z faktu, że audytorzy ci nie komunikowali się
z audytorami jednostek zależnych w celu uzgodnienia jednolitych metod badania
czy też w celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości. Wykazując się brakiem
staranności, audytorzy Amrep pochopnie wydali pozytywne opinie na temat sprawozdań skonsolidowanych za lata 1981-198230.
W kontekście konfliktu interesów zachodzącego pomiędzy audytorem a klientem (celem tego pierwszego jest potwierdzenie prawdziwości informacji publikowanych w sprawozdaniu finansowym, podczas gdy zarząd badanej jednostki dąży
do zaprezentowania jak najlepszej sytuacji finansowej), w opinii zarówno teoretyków, jak i praktyków, niezbędnym warunkiem skutecznego audytu zewnętrznego
jest zachowanie przez audytorów zawodowego sceptycyzmu. Zawodowy sceptycyzm należy rozumieć jako skłonność audytora do niewierzenia w oświadczenia
i zapewnienia kierownictwa badanej jednostki bez uzyskania dowodów potwierdzających prawdziwość owych oświadczeń. Sceptyczny audytor wręcz sam domaga się od klienta dostarczenia dodatkowych stosownych dowodów31. Zawodowy
27
28
29
30
31

M. Piaget, C. Baumann, La chute de l’empire Andersen. Crise, responsabilié et gouvernement d’entreprise, Dunod, Paris 2003, s. 20-21.
W.T. Baxter, McKesson & Robbins, s. 157-174.
W artykule celowo podano jedynie pierwsze litery nazwisk dwójki audytorów.
17° Rapport de la Commission des Opérations de Bourse (Rapport au Président de la République),
1984, s. 24-28, 55-61.
T.J. Louwers, R.J. Ramsay, D.H. Sinason, J.R. Strawser, J.C. Thibodeau, Auditing and Assurance
Services, McGraw-Hill/Irwin, New York 2010, s. 16.
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sceptycyzm, jako stan umysłu audytora, przejawia się dociekliwością audytora
i jego krytycznym podejściem do oceny dowodów pozyskanych w toku prowadzonego badania32.
Znaczenie zawodowego sceptycyzmu audytorów jest często podkreślane
w literaturze przedmiotu. Przykładowo, Singh twierdzi, iż audytor zewnętrzny
posiada unikalny w świecie biznesu status arbitra oceniającego, w imieniu i na
rzecz udziałowców, skuteczność zarządzania daną firmą – ocena ta jest dokonywana na podstawie dostarczanych przez jednostkę informacji finansowych. Od
audytorów-arbitrów wymaga się zatem zachowania pełnego obiektywizmu, ten
z kolei warunkowany jest m.in. zachowaniem przez audytorów zawodowej czujności i zawodowego sceptycyzmu33.
Dowodem potwierdzającym duże znaczenie zawodowego sceptycyzmu audytorów jest fakt, że niezachowanie owego sceptycyzmu stanowiło przyczynę licznych przypadków braku skutecznego audytu zewnętrznego. Z raportu opracowanego przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and
Exchange Commission – SEC) wynika, iż na 119 poddanych analizie przypadków,
w których audyt zewnętrzny – jako mechanizm zabezpieczający przed manipulacjami finansowymi – okazywał się zawodny, najczęściej występującą przyczyną
braku skutecznego audytu było właśnie niezachowanie przez audytorów zawodowego sceptycyzmu34.
Przechodząc do ostatniej składowej postawy audytorów, tj. ich uczciwości,
dziwić może fakt, że dotychczas nie przeprowadzono żadnego badania empirycznego ukierunkowanego na kompleksowe zweryfikowanie oddziaływania zawodowej etyki (uczciwości) audytorów na jakość audytu zewnętrznego35. Wobec braku
stosownych badań autor artykułu postanowił samodzielnie rozważyć potencjalny wpływ, jaki na jakość audytu może wywierać owa uczciwość. W opinii autora
jakikolwiek audyt zrealizowany przez nieuczciwego audytora staje się całkowicie
bezcelowy – etyczna (uczciwa) postawa audytorów stanowi nadrzędny warunek
jakości audytu zewnętrznego, wywierając istotny wpływ nie tylko na samą jakość,
ale i na inne jej determinanty. Przyjmując za punkt wyjścia model zaproponowany przez DeAngelo, zgodnie z którym jakość audytu zewnętrznego zależy od
zdolności audytora do wykrycia błędów lub braków w systemie rachunkowości
badanej jednostki oraz do ujawnienia (upublicznienia) informacji o wykrytych
nieprawidłowościach (jakość ta jest zatem pochodną kompetencji posiadanych
przez audytora i stopnia jego niezależności od badanej jednostki), autor artykułu
przeprowadził następujące rozumowanie:
32
33
34
35

Tamże, s. 44.
D. Singh, Banking Regulation of UK and US Financial Markets, Ashgate Publishing, Aldershot
2007, s. 154, 159, 167, 178.
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− uczciwa postawa audytora to czynnik silnie oddziałujący na zachowanie przez
niego zawodowego sceptycyzmu – jedynie uczciwemu audytorowi zależy na
dokładnym skontrolowaniu badanej jednostki, z kolei nieuczciwy audytor,
przedkładający własny interes nad interes publiczny, może dążyć do ograniczania zakresu realizowanych prac, a więc wykazywać się brakiem zawodowej
dociekliwości;
− pomiędzy uczciwością audytora a jego niezależnością względem badanej jednostki występuje silna korelacja – z jednej strony, uczciwy audytor
postępuje w taki sposób, aby nie utracić swej niezależności (np. nie nabywa
akcji wyemitowanych przez swojego klienta), z drugiej strony, niezależnemu
audytorowi łatwiej jest zachowywać się uczciwie, gdyż nie jest narażony na
różnego rodzaju pokusy (np. zaświadczanie niezgodnie z prawdą, że sprawozdanie finansowe klienta wiernie odzwierciedla jego sytuację finansową,
w celu wpływania na kurs akcji badanej spółki, w których posiadaniu znajduje się audytor);
− de facto to właśnie dzięki swej uczciwości, a nie niezależności, audytor jest
zdolny do ujawniania (upublicznienia) informacji o wykrytych u klienta nieprawidłowościach – zgodnie z założeniem przyjętym w poprzednim punkcie, niezależność jest tu czynnikiem wywierającym pośredni wpływ na ową
zdolność, tzn. wzmacnia uczciwość audytora, która z kolei stanowi czynnik
bezpośrednio oddziałujący na zdolność audytora do ujawniania informacji
o wykrytych u klienta nieprawidłowościach.
Reasumując, omówione w poprzedniej części szeroko rozumiane kompetencje audytorów nie wystarczą do zapewnienia wysokiej jakości audytu zewnętrznego. Już samo wykrycie przez audytorów ewentualnych nieprawidłowości występujących u klienta jest uzależnione od zachowania przez nich zawodowego sceptycyzmu. Uwzględniając dotychczasowe rozważania, należy uznać, że zarówno
zaangażowanie się kierownictwa firmy audytorskiej w realizowane zlecenia, jak
i zapewnianie warunków efektywnej komunikacji wpływa na wzrost skuteczności
audytorów w wykrywaniu nieprawidłowości. Co więcej, druga składowa jakości
audytu, tj. zdolność audytora do ujawnienia (upublicznienia) informacji o wykrytych nieprawidłowościach, w dużej mierze zależy od uczciwości audytora. Innymi
słowy, opierając się na przeprowadzonej dotychczas analizie, można sformułować wstępny wniosek, iż kompetencje i postawa audytorów stanowią kluczowe
uwarunkowania jakości audytu zewnętrznego – podsumowanie dotychczasowych
rozważań zostało zawarte w schemacie 2.
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Schemat 2. Kompetencje i postawa audytorów a jakość audytu zewnętrznego
Źródło: opracowanie własne.
Pozostałe czynniki oddziałujące na jakość audytu zewnętrznego

Zakładając, czego próbowano dowieść powyżej, iż kompetencje i postawa
audytorów stanowią kluczowe uwarunkowania jakości audytu zewnętrznego,
autor artykułu uznał, że pozostałe czynniki oddziałujące na jakość audytu można
omówić bardziej syntetycznie, zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczenia objętościowe niniejszej publikacji.
Istotnym uwarunkowaniem jakości audytu zewnętrznego jest szeroko rozumiana strategia obrana przez firmę audytorską. Na strategiczne aspekty działania
firmy audytorskiej składają się w szczególności: struktura firmy, rodzaj świadczonych usług (tj. fakt, czy firma koncentruje się na usługach audytorskich, czy też
świadczy na rzecz swoich klientów dodatkowe usługi – o charakterze pozaaudytowym), właściwa dla firmy kultura organizacyjna (polegająca m.in. na budowaniu
bliskich więzi z pracownikami) oraz charakteryzująca firmę stabilność zatrudnienia. Zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami tej kategorii a jakością
audytu, a także pomiędzy czynnikami tej kategorii a innymi czynnikami zostały
syntetycznie zaprezentowane w schemacie 3.

pozaaudytowym), właściwa dla firmy kultura organizacyjna (polegająca m.in. na budowaniu bliskich
więzi z pracownikami) oraz charakteryzująca firmę stabilność zatrudnienia. Zależności pomiędzy
poszczególnymi czynnikami tej kategorii a jakością audytu, a także pomiędzy czynnikami tej
Uwarunkowania
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zewnętrznego
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zaprezentowane w ramach schematu 3.
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poszczególnymi oddziałami firm audytorskich36.
Łączenie usług przez audytorów – zjawisko świadczenia na rzecz badanych klientów dodatkowych usług konsultingowych stało się w latach 90. ubiegłego stulecia bardzo powszechnie.

36

J. Plender, Problems at Ahold, Parmalat, and now Adecco raise new questions about how global
accounting firms work with multinationals, „Financial Times” [January 22] 2004, s. 15.
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W 1993 r. jedynie 31% przychodów osiąganych przez firmy audytorskie pochodziło z usług
konsultingowych, w 1999 r. odsetek ten wzrósł już do 51%37. Linia przerywana pomiędzy
„łączeniem usług przez audytorów” a „niezależnością” oznacza, że wpływ owego czynnika
nie jest jednoznaczny. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań empirycznych sugerują, że świadczenie przez firmę audytorską na rzecz badanej jednostki dodatkowych usług
(o charakterze pozaaudytowym) wpływa negatywnie na postrzeganą niezależność audytorów38, ale brak jest zgody odnośnie do tego, czy oddziaływanie owego czynnika na niezależność rzeczywistą również ma charakter negatywny – większość badaczy uważa, że czynnik
ten jest neutralny z punktu widzenia jakości audytu39.
Kultura organizacyjna (alumni u klienta) – powszechne jest zjawisko polegające na tym, że
byli pracownicy dużych i renomowanych firm audytorskich (ang. alumni) są zatrudniani
na kluczowych stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach spoza branży audytorskiej. Przechodząc do tzw. biznesu, nie zrywają relacji ze swoim poprzednim pracodawcą
– przeciwnie, utrzymując zazwyczaj bliskie kontakty z firmą audytorską, w której dotychczas
pracowali, stanowią dla niej niezwykle skuteczny środek pozyskiwania nowych klientów.
Kultura organizacyjna, w której dotychczas funkcjonowali, pracując dla jednej z dużych
firm audytorskich, wręcz nakazuje jej byłym pracownikom zachowanie lojalności wobec
poprzedniego pracodawcy. Z zatrudnianiem w badanych spółkach byłych audytorów wiążą
się dwa ryzyka. Pierwsze ma charakter osobisty, drugie – techniczny czy też proceduralny.
Ryzyko o charakterze osobistym polega na tym, że pomiędzy pracownikiem badanej jednostki będącym byłym audytorem a badającymi ową jednostkę audytorami występują często
więzi natury koleżeńskiej – z tym zaś wiąże się problem braku niezależności audytorów.
Z kolei ryzyko o charakterze technicznym polega na tym, że pracownik badanej jednostki
będący byłym audytorem jest w posiadaniu wiedzy na temat stosowanych przez audytorów
procedur (zasad, technik i narzędzi) rewizji. Zdaje on sobie zatem sprawę z tego, na co będą
zwracali uwagę audytorzy (w toku prowadzonego badania), a co będą pomijali40. Wiedza ta
może okazać się niezwykle przydatna dla osób chcących ukryć manipulacje księgowe.
Fluktuacja kadr – duże firmy audytorskie charakteryzują się małą stabilnością zatrudnienia – roczna fluktuacja kadr w firmach z „wielkiej czwórki” wynosi do 25%, podczas gdy
w lokalnych, małych firmach plasuje się na poziomie poniżej 10%41. Duża rotacja pracowników operacyjnych wpływa niekorzystnie na jakość świadczonych przez nich usług.
Źródło: opracowanie własne.
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Kolejną grupą czynników oddziałujących na jakość audytu zewnętrznego są
uwarunkowania składające się na pozycję rynkową firmy audytorskiej, a konkretnie: wielkość firmy audytorskiej, konkurencja w branży usług audytorskich, reputacja firmy audytorskiej i jej ewentualny udział w sporach sądowych oraz właściwa
dla danej firmy wysokość wynagrodzenia pobieranego w zamian za świadczone
przez nią usługi audytorskie. Wzajemne relacje zachodzące pomiędzy czynnikami
tej kategorii, a także zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami tej kategorii, a jakością audytu zostały syntetycznie zaprezentowane w ramach schematu 4.
Wielkość firmy
audytorskiej

Reputacja firmy
audytorskiej

Udział firmy audytorskiej
w sporze sądowym

Wynagrodzenie z tytułu
audytu

Konkurencja w branży
usług audytorskich

JAKOŚĆ AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

Schemat 4. Pozycja rynkowa firmy audytorskiej a jakość audytu zewnętrznego
Objaśnienia
pozytywna zależność (jeden czynnik wzmacnia drugi)
negatywna zależność (jeden czynnik osłabia drugi)
pozytywny wpływ jedynie na postrzeganą jakość audytu

Źródło: opracowanie własne.

Ze schematu 4. wynika, że wielkość firmy audytorskiej pozytywnie wpływa na
jakość audytu – relacja ta została udowodniona przez licznych niezależnych badaczy. Jedni wykazywali, że wielkość firmy audytorskiej korzystnie oddziałuje na rze41

C. Barszcz, H. Kernéïs, Le Guide des cabinets d’audit et d’expertise-comptable, Les Éditions du
Management, Paris 2008, s. 69, 155, 177, 212, 215, 260, 285, 296, 347; I. Fagotat, J.B. Hugot,
Entrer et travailler dans le conseil et l’audit, Les Éditions du Management, Paris 2007, s. 157.
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czywistą jakość audytu42, podczas gdy inni dowodzili, że wielkość firmy audytorskiej
ma znaczenie z punktu widzenia postrzeganej (zwłaszcza przez rynek) jakości audytu43. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia firmy
audytorskiej – okazuje się, że im wyższe wynagrodzenie z tytułu audytu płacone
przez badane jednostki, tym wyższa jakość owego audytu, i to zarówno postrzegana44, jak i rzeczywista45. Wyjaśnień wymaga jeszcze jedna wskazana w schemacie 4.
zależność, a mianowicie relacja zachodząca pomiędzy „udziałem firmy audytorskiej
w sporze sądowym” a „wynagrodzeniem z tytułu audytu”. Z dotychczas przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że im większe ryzyko udziału firmy audytorskiej w sporze sądowym, tym wyższe wynagrodzenie pobierane przez tę firmę.
Przykładowo, Simunic i Stein na podstawie przeprowadzonego przez siebie badania
doszli do wniosku, że największe firmy audytorskie, antycypując swój udział w sporach sądowym, niejako zawczasu kalkulują przyszłe straty spowodowane owymi
negatywnymi zdarzeniami (na początku lat 90. ubiegłego stulecia wartość owych
strat stanowiła średnio 10% przychodów uzyskiwanych przez firmy audytorskie
z tytułu usług audytorskich i księgowych) i na bieżąco uwzględniają je w ramach
wynagrodzenia pobieranego za realizowany audyt46.
Na koniec warto rozważyć wpływ na jakość audytu zewnętrznego jeszcze kilku
czynników, a mianowicie: kontroli jakości (zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej), odpowiedzialności prawnej audytorów, okresowej rotacji audytorów oraz corporate governance badanej jednostki. Istotność owych czynników z punktu widzenia
jakości audytu została syntetycznie zaprezentowana w ramach schematów 5., 6. i 7.
42

43
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C. Lennox, Are large auditors more accurate than small auditors?, „Accounting and Business
Research” 1999, Vol. 29, No. 3, s. 217-227; G. Colbert, D. Murray, The Association Between Auditor Quality and Auditor Size: An Analysis of Small CPA Firms, „Journal of Accounting, Auditing
& Finance” [Spring] 1998, Vol. 13, Issue 2, s. 135-150; J. Krishnan, P.C. Schauer, The differentiation of quality among auditors: evidence from the not-for-profit sector, „Auditing: A Journal of
Practice & Theory” [Fall] 2000, Vol. 19, No. 2, s. 9-25.
N. Dopuch, D. Simunic, Competition in Auditing: An Assessment, [w:] Symposium on Auditing
Research IV, Urbana: University of Illinois 1982, s. 401-450; D.R. Nichols, D.B. Smith, Auditor
Credibility and Auditor Changes, „Journal of Accounting Research” [Autumn] 1983, Vol. 21,
No. 2, s. 534-544; J.W. Eichenseher, M. Hagigi, D. Shields, Market Reaction to Auditor Changes by OTC Companies, „Auditing: A Journal of Practice & Theory” [Fall] 1989, Vol. 9, No. 1,
s. 29-40; M. Firth, A. Smith, Selection of auditor firms by companies in the new issue market,
„Applied Economics” 1992, No. 24, s. 247-255.
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Wewnętrzna kontrola
jakości (wewnętrzny nadzór nad realizowanym
audytem)

Zewnętrzna kontrola
jakości (publiczny nadzór
nad zawodem)

Odpowiedzialność prawna
audytorów

JAKOŚĆ AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

Schemat 5. Kontrola jakości i odpowiedzialność prawna audytorów a jakość audytu
zewnętrznego
Objaśnienia
pozytywny wpływ (jeden czynnik wzmacnia drugi)
istotny pozytywny wpływ jedynie do pewnego stopnia (dalszy wzrost odpowiedzialności prawnej audytorów – powyżej poziomu uznanego za optymalny – jest neutralny z punktu widzenia
jakości audytu zewnętrznego)

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Acemoglu, M.B. Gietzmann, Auditor independence, incomplete contracts and the role of legal liability, „The European Accounting
Review” 1997, Vol. 6, No. 3, s. 355-375; H.C. Yu, Experimental Evidence of the Impact of
Increasing Auditors’ Legal Liability on Firms’ New Investments, „Contemporary Accounting
Research” [Fall] 2001, Vol. 18, No. 3, s. 495-528; S. Pae, S.W. Yoo, Strategic Interaction
in Auditing: An Analysis of Auditors’ Legal Liability, Internal Control System Quality, and
Audit Effort, „The Accounting Review” [July] 2001, Vol. 76, No. 3, s. 333-356.
Okresowa rotacja audytorów
(zmiana firmy audytorskiej)

Rzeczywista jakość audytu zewnętrznego

Postrzegana (przez rynek) jakość audytu
zewnętrznego

Schemat 6. Okresowa rotacja audytorów a jakość audytu zewnętrznego
Objaśnienia
negatywna zależność (częstsza zmiana firmy audytorskiej, a więc krótszy okres współpracy
audytora z badaną jednostką powoduje obniżenie jakości audytu – wniosek ten, może wydawać się kontrowersyjny, zwłaszcza że ostatnie działania legislacyjne mają na celu wymuszenie
regularnej rotacji audytorów, jednak wszystkie dotychczas zrealizowane badania empiryczne
jednoznacznie wskazują na ową negatywną relację; zjawisko to można wyjaśnić faktem, iż
nowy audytor musi od początku „uczyć się” nowego klienta, nie zna charakterystycznego dla
niego ryzyka i krytycznych obszarów audytu)

Źródło: opracowanie własne na podstawie M.A. Geiger, K. Raghunandan, Auditor Tenure and Audit Reporting Failures, „Auditing: A Journal of Practice & Theory” [March]
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2002, Vol. 21, No. 1, s. 67-78; V. Johnson, I. Khurana, J. Reynolds, Audit-Firm Tenure and
the Quality of Financial Reports, „Contemporary Accounting Research” [Winter] 2002,
Vol. 19, No. 4, s. 637-660; J. Myers, L. Myers, T. Omer, Exploring the Term of the Auditor-Client Relationship and the Quality of Earnings: A Case for Mandatory Auditor Rotation?,
„The Accounting Review” [July] 2003, Vol. 78, Issue 3, s. 779-799; A. Nagy, Mandatory Audit Firm Turnover, Financial Reporting Quality, and Client Bargaining Power: The
Case of Arthur Andersen, „Accounting Horizons” [June] 2005, Vol. 19, Issue 2, s. 51-68;
D.L. Manry, T.J. Mock, J.L. Turner, Does Increased Audit Partner Tenure Reduce Audit
Quality?, „Journal of Accounting, Auditing & Finance” [Fall] 2008, Vol. 23, Issue 4, s. 553572; F.A. Gul, S.Y.K. Fung, B. Jaggi, Earnings quality: Some evidence on the role of auditor
tenure and auditors’ industry expertise, „Journal of Accounting and Economics” [June]
2009, Vol. 47, Issue 3, s. 265-287; N. George, Auditor Rotation and the Quality of Audits,
„The CPA Journal” [December] 2004, s. 23-24; S.A. Mansi, W.F. Maxwell, D.P. Miller, Does
Auditor Quality and Tenure Matter to Investors? Evidence from the Bond Market, „Journal
of Accounting Research” [September] 2004, Vol. 42, No. 4, s. 755-793; A. Ghosh, D. Moon,
Auditor Tenure and Perceptions of Audit Quality, „The Accounting Review” 2005, Vol. 80,
No. 2, s. 585-612.
Istnienie w badanej jednostce skutecznego komitetu audytu
(aktywnego, składającego się z kompetentnych i niezależnych członków)

Wynagrodzenie firmy audytorskiej

Wielkość firmy audytorskiej
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Schemat 7. Komitet audytu badanej jednostki a jakość audytu zewnętrznego
Objaśnienia
pozytywny wpływ (jeden czynnik wzmacnia drugi) – istnienie w badanej jednostce
skutecznego (tj. aktywnego, składającego się z kompetentnych i niezależnych członków) komitetu audytu pozytywnie wpływa na jakość audytu zewnętrznego zarówno
bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez oddziaływanie na dwa inne uwarunkowania jakości audytu; odnośnie wpływu bezpośredniego – komitet audytu stanowi dla
audytora „platformę” porozumienia z kierownictwem badanej jednostki, łagodzi
ewentualne konflikty; jeśli zaś chodzi o wpływ pośredni, to po pierwsze, istnienie
owego komitetu przyczynia się do wyboru większej firmy audytorskiej, po drugie,
wpływa na wzrost wynagrodzenia wypłacanego zaangażowanej do badania firmie
audytorskiej – wcześniej udowodniono zaś, że zarówno wielkość firmy audytorskiej,
jak i wysokość wynagrodzenia z tytułu audytu są pozytywnie skorelowane z jakością audytu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Stewart, L. Munro, The Impact of Audit Committee Existence and Audit Committee Meeting Frequency on the External Audit: Perceptions of Australia Auditors, „International Journal of Auditing” 2007, No. 11, s. 51-69;
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M.C. Knapp, An Empirical Study of Audit Committee Support for Auditors Involved
in Technical Disputes with Client Management, „The Accounting Review” [July[ 1987,
Vol. LXII, No. 3, s. 578-588; J.V. Carcello, T.L. Neal, Audit Committee Composition and
Auditor Reporting, „The Accounting Review” [October] 2000, Vol. 75, No. 4, s. 453-467;
J.V. Carcello, T.L. Neal, Audit Committee Characteristics and Auditor Dismissals following
῾New’ Going-Concern Reports, „The Accounting Review” [January] 2003, Vol. 78, No. 1,
s. 95-117; H.Y. Lee, V. Mande, R. Ortman, The Effect of Audit Committee and Board of
Director Independence on Auditor Resignation, „Auditing: A Journal of Practice & Theory”
[September] 2004, Vol. 23, No. 2, s. 131-146; L.J. Abbott, S. Parker, G.F. Peters, K. Raghunandan, The Association between Audit Committee Characteristics and Audit Fees, „Auditing: A Journal of Practice & Theory” [September] 2003, Vol. 22, No. 2, s. 17-32; N. Vafeas,
J.F. Waegelein, The association between audit committees, compensation incentives, and corporate audit fees, „Review of Quantitative Finance & Accounting” 2007, No. 28, s. 241-255;
G. Broye, Honoraires d’audit et comités d’audit: le cas de la France, „Comptabilité – Contrôle – Audit” [Juin] 2009, T. 15, Vol. 1, s. 199-224; J.W. Eichenseher, D. Shields, Corporate
Director Liability and Monitoring Preferences, „Journal of Accounting & Public Policy”
[Spring] 1985, Vol. 4, Issue 1, s. 13-31.
Podsumowanie

W artykule wykazano, iż jakość audytu zewnętrznego jest wypadkową wielu
czynników kształtowanych przez różne grupy podmiotów – zależy ona nie tylko
od konkretnych audytorów (osób zaangażowanych w dane zlecenie) i firm audytorskich, ale również od ich klientów (badanych jednostek) oraz uwarunkowań
zewnętrznych (środowiskowych). Okazuje się, że już sama jakość audytu ma charakter dwuwymiarowy – istnieje zatem jakość rzeczywista oraz jakość postrzegana – nie zawsze zaś jedna i druga w równym stopniu zależą od tych samych
czynników. Co więcej, bywa, że intuicyjne postrzeganie pewnych czynników jest
niewłaściwe, gdyż niektóre uwarunkowania traktowane powszechnie jako sprzyjające skutecznemu audytowi de facto ograniczają jakość audytu. Mając na uwadze
złożoność analizowanego w artykule problemu oraz nie w pełni zweryfikowany
lub niejednoznaczny wpływ niektórych czynników, autor dostrzega konieczność
prowadzenia nowych badań, których celem byłoby uzupełnienie nadal istniejących luk w modelu „uwarunkowań jakości audytu zewnętrznego”.
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Bogna Sawicka1

Efekty obowiązkowego badania
sprawozdań finansowych
w jednostkach badanych po raz pierwszy

Wprowadzenie

Objęcie obowiązkiem badania sprawozdania finansowego stanowi niewątpliwie dla przedsiębiorcy dodatkowe obciążenie zarówno organizacyjne, wynikające
z zaangażowania we współpracę z biegłym rewidentem, jak i kosztowe. W ostatnich latach tego typu obciążenia stały się przedmiotem wnikliwych analiz, prowadzonych m.in. przez Komisję Europejską.
W styczniu 2007 r. Komisja Europejska przedstawiła ambitny program działań, mający na celu pomiar i zmniejszenie obciążeń administracyjnych w Unii
Europejskiej, nakładanych na przedsiębiorców przez prawo unijne. Komisja
wyznaczyła w związku z tym 13 priorytetowych obszarów prawa, których akty
prawne zostały poddane pomiarowi, w tym m.in. roczne sprawozdania finansowe/prawo spółek.
Całość obciążeń administracyjnych wynikających z 72 badanych aktów prawnych szacowana jest na około 123,8 mld euro. Najbardziej kosztowne dla przedsiębiorców są akty prawne w obszarze prawa podatkowego/celnego, których koszt
został oszacowany na kwotę ponad 87 mld euro, następnie akty prawne w obszarze rocznych sprawozdań finansowych/prawa spółek kosztują przedsiębiorców
14,6 mld euro. Na podstawie uzyskanych wyników pomiaru Komisja Europejska podjęła ważne kroki ku zmniejszaniu obciążeń we wszystkich priorytetowych
obszarach2.
Na tle tych rozważań wyłania się dyskusja nad zakresem i zasadami wykonywania rewizji finansowej w Unii Europejskiej. W Polsce obowiązkowe badanie
1
2

Dr inż. Bogna Sawicka, adiunkt Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania
Politechniki Lubelskiej, biegły rewident; b.sawicka@pollub.pl
Projekt redukowania obciążeń i utrudnień administracyjnych zob. http://www.mg.gov.pl/
Tworzenie +lepszego+prawa/Dzialania+na+poziomie+UE/Reforma+Regulacji+w+UE/Komisja+Europejska [25.09.2012].
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sprawozdania finansowego nie dotyczy wszystkich jednostek prowadzących księgi
rachunkowe. Część małych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej pozostaje nieobjęta obowiązkiem badania sprawozdania finansowego, o ile:
− nie działa w formie spółki akcyjnej;
− nie spełnia co najmniej dwóch z trzech określonych w ustawie o rachunkowości warunków dotyczących zatrudnienia, sumy bilansowej i sumy przychodów;
− nie jest spółką przejmującą lub nowo zawiązaną w procesie łączenia przedsiębiorstw;
− nie sporządza swojego sprawozdania zgodnie z MSR.
Zarówno ustawa o rachunkowości, jak i Krajowe Standardy Rewizji Finansowej nie różnicują celu i procedur badania w zależności od wielkości podmiotu
oraz potencjalnych grup odbiorców sprawozdania finansowego. Jedynie w stosunku do jednostek zainteresowania publicznego3 zostały sformułowane dodatkowe
wymagania w odniesieniu do czynności rewizji finansowej4. Tymczasem w wielu krajach europejskich wprowadzane są alternatywne do badania sprawozdania
finansowego usługi biegłych rewidentów, których zapewnienie wydane przez biegłego rewidenta oparte jest na koncepcji ograniczonej pewności5. Koncepcja tych
usług jest bliska idei przeglądu sprawozdania finansowego stosowanego w Polsce
wyłącznie w odniesieniu do sprawozdawczości półrocznej spółek giełdowych.
Polskie rozwiązania w zakresie rewizji finansowej na tle uregulowań europejskich wydają się mało elastyczne. Ustawodawca zezwala wielkiej grupie małych
podmiotów gospodarczych prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawo
zdania finansowe, które nie są poddawane żadnej weryfikacji w zakresie ich zgodności z polskim prawem bilansowym. Jedynym „gwarantem” rzetelności sprawo
zdania jest zawarta w ustawie o rachunkowości odpowiedzialność kierownika
jednostki oraz, jeżeli w ogóle w takich podmiotach występują, rad nadzorczych.
Z takiego rozwiązania nie wynika żadna ochrona interesariuszy. W praktyce kierownik jest pociągany do odpowiedzialności za fałszerstwa w sprawozdaniach
finansowych w sytuacjach skrajnych, z inicjatywy wierzycieli lub właścicieli, kiedy ryzyko nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym jest zmaterializowane.
Po przekroczeniu ustawowych progów ustalonych dla obowiązku badania sprawozdanie finansowe jednostki jest poddawane procedurom badania, którego
celem, zgodnie z przepisami art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jest wyrażenie
pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne
z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rze3

4
5

Art. 2 ust. 4 ustawy 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 późn. zm.
Tamże, rozdz. 8.
K. Burnos, Alternatywa dla badań sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw,
„Rachunkowość – Audytor” 2 (2010), nr 1.
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telnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową
i finansową, jak też wynik finansowy jednostki, której sprawozdanie finansowe
jest badane. Biegły rewident ma zatem stwierdzić, czy sprawozdanie jako całość
i stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są wolne od uchybień, polegających na pominięciu lub zniekształceniu informacji ważnych (istotnych) dla czytelnika, i czy można uznać za wiarygodne (rzetelne, zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami, „polityką”, rachunkowości) i jasne informacje
zawarte w tym sprawozdaniu6.
Tendencje europejskie w zakresie poszukiwania rozwiązań alternatywnych do
procedur badania sprawozdania finansowego oraz obowiązujące w Polsce sztywne rozwiązania w tym zakresie nasuwają następujące pytania:
− Jakie efekty przynosi obowiązkowe badanie sprawozdań finansowych średnich przedsiębiorców, nienależących do grupy jednostek zainteresowania
publicznego?
− Czy podobne efekty nie mogłyby zostać osiągnięte w ramach uproszczonych
procedur kontrolnych, realizowanych przez biegłych rewidentów?
W celu odpowiedzi na tak postawione pytania analizie poddano dokumentację roboczą 5 jednostek objętych obowiązkiem badania po raz pierwszy oraz
przeprowadzono rozmowy z biegłymi i asystentami uczestniczącymi w tych
badaniach.
Artykuł przedstawia analizę dokonanych korekt oraz wniosków sformułowanych przez biegłych rewidentów w poszczególnych obszarach objętych badaniem.
1. Organizacja rachunkowości jednostek, w których
sprawozdanie finansowe jest badane po raz pierwszy

Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości jednostka prowadząca księgi
rachunkowe (niezależnie od tego, czy jest badana, czy nie) powinna posiadać
w formie pisemnej dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości. Spośród 5 analizowanych jednostek w jednej ww. dokument został przyjęty
dopiero w grudniu roku obrotowego, za który było prowadzone badanie, co oznacza, że w poprzednich latach obrotowych jednostka nie wywiązywała się z obowiązku nałożonego ustawą w tym zakresie. We wszystkich badanych jednostkach
polityka rachunkowości wymagała uzupełnienia. Wnioski z badania polityki
rachunkowości formułowane przez biegłych rewidentów dotyczyły:
− zmiany zapisów polityki rachunkowości w związku z utratą prawa do stosowania uproszczeń w wycenie i prezentacji aktywów i pasywów, wynikających
z umów leasingowych, odroczonego podatku dochodowego,
6

Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1, pkt II.10, załączniki do uchwały nr 1608/38/2010
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r.
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− uzupełnienia polityki rachunkowości o zapisy dotyczące przyjętego wariantu
rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych;
− doprecyzowania zasad szacowania rezerw, odpisów aktualizujących wartość
aktywów;
− wyceny kontraktów długoterminowych.
Ponadto w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych stwierdzano niepełny
zakres informacji prezentowanych w zestawieniu obrotów i sald oraz brak oznak
kontroli wewnętrznej na dowodach księgowych.
Opierając się na stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie organizacji
rachunkowości, biegły nie jest w stanie określić, czy w sposób istotny wpływały
one na badane sprawozdanie finansowe. Stan rachunkowości jednostki jest jednak jednym z wyznaczników ryzyka badania. Jeżeli biegły stwierdza uchybienia
w polityce rachunkowości oraz w procedurach kontroli wewnętrznej, musi zastosować procedury badania ograniczające jego ryzyko, do czego obliguje go Krajowy
Standard Rewizji Finansowej nr 1, zgodnie z którym na wysokość ryzyka kontroli
wpływają m.in. poprawność koncepcji przyjętych zasad sprawdzania, dokumentowania i księgowania operacji gospodarczych oraz poprawność koncepcji i sprawność działania systemu kontroli wewnętrznej7. W standardzie podkreślono, że
„nawet sprawne działanie systemu księgowości i kontroli wewnętrznej oraz ocena
w związku z tym ryzyka nieodłącznego i ryzyka kontroli jako niskiego nie zwalnia biegłego rewidenta od przeprowadzenia odpowiednich badań wiarygodności. W razie badania sprawozdania finansowego jednostki po raz pierwszy rośnie
ryzyko nieuzasadnionego polegania na działającej w niej kontroli wewnętrznej”8.
Ponadto zgodnie z postanowieniem ww. standardu: „Jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki za poprzedni rok nie było badane lub, zdaniem biegłego rewidenta, wyjaśnienia i informacje uzyskane od innego podmiotu uprawnionego nie są
wystarczające, wtedy powinien on dodatkowo zbadać te pozycje bilansu otwarcia,
z którymi wiąże się znaczne ryzyko błędnego ich wykazania. Mogą to być również
pozycje zlikwidowane w ciągu roku, za który sprawozdanie finansowe jest przedmiotem badania”9.
Wskazane wytyczne w zakresie procedur badania sprawozdania finansowego wobec stwierdzanych nieprawidłowości wskazują na to, że o pracochłonności badania sprawozdania finansowego nie zawsze decyduje wielkość jednostki. W jednostkach badanych po raz pierwszy często zachodzi potrzeba badania
dużych prób lub nawet badania metodą pełną.

7
8
9

Tamże, pkt. 16.
Tamże, pkt. 18.
Tamże, pkt. 41.
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2. Ocena inwentaryzacji w jednostkach, w których
sprawozdanie finansowe jest badane po raz pierwszy

Inwentaryzacja stanowi jeden z najważniejszych etapów sporządzania sprawozdania finansowego. Jej celem jest zweryfikowanie faktycznego stanu aktywów i pasywów z zapisami w księgach rachunkowych. Krajowy Standard Rewizji
Finansowej nr 1 nakłada na biegłego obowiązek uczestniczenia w spisie z natury
istotnych składników majątkowych jednostki w celu ustalenia ilości, gospodarczej przydatności i ewentualnie wartości spisywanych składników majątkowych.
Standard nakazuje także biegłemu zapoznanie się z dokumentami regulującymi
organizację inwentaryzacji w jednostce10. Tymczasem żadna z analizowanych jednostek nie posiadała instrukcji inwentaryzacyjnej. Tylko w dwóch przypadkach
jednostka powiadomiła biegłego rewidenta o inwentaryzacji, umożliwiając mu jej
obserwację. W dwóch przypadkach inwentaryzacja drogą spisu z natury nie została przeprowadzona w terminie ustawowym. W wyniku obserwacji inwentaryzacji
biegli wskazali również na uchybienia w postaci braku oznaczenia i inwentaryzacji obcych składników majątku oraz braku oznaczenia środków trwałych zlikwidowanych. W wyniku analizy dokumentacji inwentaryzacyjnej biegli wskazali
również na niejednoznaczne oznaczanie towarów o krótkim okresie przydatności
do użycia. Żadna z badanych jednostek nie udokumentowała stosownymi protokołami inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej metodą weryfikacji
sald. W większości przypadków weryfikacji salda dokonywano podczas badania
sprawozdania finansowego.
Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze inwentaryzacji stanowią czynniki
zwiększające ryzyko badania, wymagają przeprowadzania szerokich badań wiarygodności w celu ograniczenia ryzyka badania do poziomu umożliwiającego formułowanie stwierdzeń zawartych w opinii o sprawozdaniu finansowym.
3.	Poprawność prezentacji i wyceny aktywów
i pasywów jednostek, w których
sprawozdanie finansowe jest badane po raz pierwszy

Badanie po raz pierwszy sprawozdania finansowego w analizowanych jednostkach wykazało wiele nieprawidłowości w zakresie wyceny i prezentacji poszczególnych składników aktywów i pasywów.
W czterech na pięć rozważanych przypadków jednostki nie wykazywały
w bilansie wartości niematerialnych i prawnych. W jednym przypadku stwierdzono brak ujęcia w ewidencji tego składnika majątku – jednostka wykorzystywała
10

Por. Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1, pkt 42, załączniki do uchwały nr 1608/38/2010
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r.
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programy użytkowe, odnosząc ich wartość w 100% w koszty w momencie zakupu.
W pozostałych przypadkach zerowa wartość tej pozycji wynikała z całkowitego
umorzenia spowodowanego przyjęciem najkrótszego okresu amortyzacji dopuszczonego przepisami podatkowymi. Zdarzały się też błędy w kwalifikacji składników majątku – do wartości niematerialnych i prawnych. Jedna z analizowanych
jednostek zaliczyła do WNiP kosiarkę spalinową oraz roczną opłatę za aktualizację oprogramowania.
Wszystkie analizowane jednostki stosowały dla celów bilansowych podatkowe stawki amortyzacji środków trwałych, w tym w jednym przypadku również
stawki amortyzacji przyspieszonej dla używanych samochodów. Żadna jednostka nie dokonała weryfikacji stawek amortyzacyjnych. W jednym przypadku kierownik jednostki złożył oświadczenie biegłemu, że oczekiwania spółki odnośnie
do okresu ekonomicznej użyteczności danego środka trwałego w ramach bieżącej działalności spółki odpowiadają stawkom określonym w ustawie podatkowej. Dopiero z uwagi na obowiązek badania rozpoczęto amortyzację gruntów
eksploatowanych metodą odkrywkową. Wszystkie jednostki do momentu objęcia obowiązkiem badania stosowały podatkową klasyfikację leasingu dla celów
bilansowych. W dwóch przypadkach jednostki zmieniły kwalifikację tych umów
w sprawozdaniu za rok obrotowy, w którym sprawozdanie finansowe podlegało
badaniu, w pozostałych przypadkach z uwagi na krótki okres do końca umowy
leasingu zaniechano korekty. Badający zwrócili uwagę na błędy w ustalaniu wartości początkowej obiektów objętych umową leasingu, polegające na ujmowaniu
w wartości początkowej rat kapitałowych i odsetek.
W żadnej z badanych jednostek aktywa finansowe inne niż środki pieniężne
nie stanowiły istotnego składnika majątku. W jednym przypadku jednostka skutki
wzrostu wartości aktywów finansowych zaliczonych do inwestycji długoterminowych ujęła jako przychody finansowe, a nie wzrost wartości kapitału z aktualizacji wyceny. Polityka rachunkowości nie zawierała zapisów w zakresie klasyfikacji
i wyceny instrumentów finansowych.
Podczas badania aktywów pieniężnych biegli ustalili, że jedna z jednostek ujęła w pozycji środki pieniężne i drugostronnie jako kredyty bankowe wartość niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym. Ponadto w jednym z przypadków
jednostka nie dokonała bilansowej wyceny walut.
Należności stanowiły w czterech na pięć analizowanych przypadków pozycję
aktywów, w stosunku do której pojawiało się najwięcej wątpliwości i korekt.
W jednej z badanych jednostek dokonano na wniosek biegłego usunięcia
z ksiąg należności nieściągalnych, a należności wątpliwe objęto odpisem aktualizującym, co w efekcie przyniosło pomniejszenie wyniku finansowego brutto
o ponad 800 000 zł, co stanowiło 17% kapitałów własnych jednostki. Biegły ustalił,
że dotychczas odpisem były obejmowane należności od jednostek postawionych
w stan upadłości lub skierowane do sądu, Dochodzenie należności wszczynano
po upływie 1 roku od utraty kontaktu z klientem.

Efekty obowiązkowego badania sprawozdań finansowych

193

W kolejnej jednostce biegły wnioskował o objęcie należności przedterminowych oraz dochodzonych na drodze sądowej odpisem aktualizującym. Wniosek
biegłego nie został uwzględniony, co znalazło wyraz w zastrzeżeniu do opinii.
W roku poprzedzającym rok, za który sprawozdanie finansowe objęto badaniem,
żadna z analizowanych jednostek nie dokonała aktualizacji wartości aktywów
niefinansowych.
Polityka rachunkowości żadnej z jednostek nie zawierała kryteriów dokonywania odpisów aktualizujących w odniesieniu do trudno ściągalnych należności
oraz trudno zbywalnych zapasów.
Badanie zapasów poza opisanymi wyżej uwagami w obszarze inwentaryzacji
w jednym z przypadków wykazało nieprecyzyjną politykę rachunkowości w zakresie zasad wyceny rozchodu towaru, co może stanowić narzędzie kreowania wyniku finansowego jednostki oraz niesie ryzyko niestosowania zasad rachunkowości
w sposób ciągły.
Badanie rozliczeń międzyokresowych kosztów wykazało brak ujmowania
kosztów poniesionych dotyczących przyszłych okresów w kosztach rodzajowych
oraz konsekwentnie w zmianie stanu produktów. W badanych jednostkach salda
rozliczeń międzyokresowych nie stanowiły istotnego składnika majątku, przez co
stwierdzona nieprawidłowość nie przesądzała o jakości informacji prezentowanej
w sprawozdaniach finansowych.
Badanie kapitałów własnych ujawniło w jednym przypadku nieważność
uchwały o podziale wyniku finansowego jednostki. Ponadto kapitały własne
badanych jednostek były korygowane z uwagi na ujawnienie środków trwałych
i zmianę kwalifikacji umów leasingu.
Rezerwy w jednostkach badanych po raz pierwszy stanowią szczególnie trudny obszar badania. W roku poprzedzającym rok objęty badaniem żadna z jednostek nie tworzyła rezerw. Polityka rachunkowości nie zawierała w tym zakresie
żadnych uregulowań. W roku objętym badaniem tylko jedna jednostka utworzyła rezerwy na świadczenia pracownicze, w pozostałych nie sporządzono nawet
szacunku tych rezerw. Problematyka rezerw stwarzała również w badanych jednostkach problemy natury ewidencyjnej − jednostka dokonała ewidencji biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów podstawowej działalności operacyjnej
na kontach zespołu 4. Badanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązań publicznoprawnych w analizowanych jednostkach nie ujawniło istotnych
nieprawidłowości. Jedyna korekta dotyczyła nieprawidłowej prezentacji zaliczek
otrzymanych na dostawy w rozliczeniach międzyokresowych przychodów. Więcej
uwag mieli biegli w odniesieniu do zobowiązań finansowych. W jednym przypadku stwierdzono występowanie niewyjaśnionych, przeterminowanych ponad
rok rozrachunków. Badane jednostki po raz pierwszy ujęły w sprawozdaniach
finansowych zobowiązania wynikające z umów leasingowych. Wycena kredytów
była dokonywana w kwocie wymagającej zapłaty. Żadna z jednostek nie stosowała
wyceny w skorygowanej cenie nabycia. W jednym przypadku w wyniku bada-
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nia zobowiązań kredytowych stwierdzono wykorzystanie środków niezgodne
z umową.
Badanie rachunku zysków i strat wykazało przemieszczanie części przychodów i kosztów dotyczących działalności podstawowej do pozostałej działalności
operacyjnej. Stwierdzono m.in. prezentację kosztów reprezentacji w pozostałych
kosztach operacyjnych oraz przychodów z tytułu premii pieniężnych od dostawców towarów w pozostałych przychodach operacyjnych. Biegli wnieśli też korekty dotyczące nieprawidłowego prezentowania kosztów działalności finansowej
w pozostałej działalności operacyjnej. Pozostałe korekty wynikały bezpośrednio
z błędów stwierdzonych podczas badania bilansu.
Badanie rachunku przepływów pieniężnych ujawniło drobne błędy wynikające z nieprawidłowego ustalania korekt w działalności operacyjnej oraz uwzględniania w wydatkach na nabycie środków trwałych zmian stanu środków trwałych,
którym nie towarzyszył ruch pieniądza.
Zakończenie

Podsumowując, przeprowadzona analiza dokumentacji roboczej z badań
sprawozdań finansowych miała na celu wykazanie efektów objęcia badaniem
sprawozdań finansowych jednostek badanych przez biegłego rewidenta po raz
pierwszy. Efekty te można podzielić na efekty zewnętrzne i wewnętrzne.
Efektem zewnętrznym każdego badania sprawozdania finansowego jest opinia
i raport. W badanych przypadkach zostały wydane cztery opinie bez zastrzeżeń
oraz jedna opinia z zastrzeżeniem informującym o nieważności podziału zysku
przed badaniem sprawozdania finansowego oraz braku ujęcia odpisów aktualizujących wartość należności oraz odroczonego podatku dochodowego w sprawo
zdaniu finansowym.
Efektem wewnętrznym badania sprawozdania finansowego jest wiele wniosków dotyczących rachunkowości jednostki, formułowanych przez biegłego
rewidenta w odniesieniu do stanu rachunkowości jednostki oraz przestawionego do badania sprawozdania finansowego. Przeprowadzona analiza wykazała
m.in., że:
− jednostki badane po raz pierwszy nie posiadają kompletnej i aktualnej polityki rachunkowości;
− kontrola wewnętrzna w tych jednostkach często ma charakter funkcjonalny, mało sformalizowany. Dowody księgowe nie posiadają znaków kontroli
merytorycznej;
− zdarzają się przypadki niewywiązywania się z obowiązku inwentaryzacji,
dokumentacja inwentaryzacyjna jest niepełna;
− jednostki stosują podatkowe stawki amortyzacji wartości niematerialnych
i prawnych oraz środków trwałych i nie dokonują ich weryfikacji;
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− należności przeterminowane oraz zapasy trudno zbywalne nie są obejmowane
odpisami aktualizacyjnymi, polityka rachunkowości nie reguluje zasad dokonywania tych odpisów;
− osoby sporządzające sprawozdania finansowe popełniają błędy merytoryczne
w zakresie metod wyceny oraz prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego;
− zagadnienia właściwe dla jednostek podlegających badaniu, takie jak ujęcie w księgach leasingu finansowego, wycena instrumentów finansowych,
odroczony podatek dochodowy, są słabo znane przez osoby sporządzające sprawozdanie finansowe, co potwierdzają stwierdzane w tym obszarze
nieprawidłowości.
Gdy biegły stwierdza, że są to nieprawidłowości, które nie zniekształciły istotnie badanego sprawozdania finansowego, może swoje uwagi przekazać kierownictwu jednostki w formie pisma poufnego. Takie pismo zostało wystosowane
w trzech badanych przypadkach. W jednym biegły przekazał swoje spostrzeżenia w korespondencji realizowanej podczas badania. Te niewidoczne na zewnątrz
efekty badania, jeżeli zostaną właściwie wykorzystane przez kierownika jednostki,
mogą przyczynić się do poprawy stanu rachunkowości jednostki.
Odnosząc się do pytania o możliwość osiągania powyższych efektów przy
ograniczeniu procedur badania, należy zauważyć, że powyższe wyniki analizy
wskazują na występowanie w jednostkach badanych po raz pierwszy wielu czynników podnoszących ryzyko kontroli, co wymaga od biegłego stosowania pracochłonnych procedur badania wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego w celu osiągnięcia akceptowalnego poziomu ryzyka badania.
Postulowane przez Komisję Europejską dążenie do obniżenia kosztów badania bez ograniczenia jego zakresu może jedynie spowodować nieosiągnięcie celu
badania sprawozdania finansowego i utratę wiarygodności usług biegłych rewidentów. Z redukcją kosztów musi iść w parze weryfikacja poziomu pewności
stwierdzeń formułowanych przez biegłego rewidenta, a to może nie spełniać oczekiwań użytkowników audytu, w tym w szczególności wierzycieli.
Równocześnie skala wykazanych nieprawidłowości pozwala na stwierdzenie,
że ewentualne ograniczenie liczby jednostek, w których kontroluje się przestrzeganie prawa bilansowego, spowoduje, że dla większości podmiotów gospodarczych
w Polsce ustawa o rachunkowości zajmie marginalne miejsce w zakresie stosowanego prawa gospodarczego. Przedstawione wyniki analizy badania sprawozdań
finansowych wybranych przypadkowo podmiotów gospodarczych wskazują, że
ograniczenie zakresu badania do poziomu obecnego przeglądu nie ujawniłoby
wielu stwierdzonych nieprawidłowości w obszarze inwentaryzacji, poprawności ewidencji operacji gospodarczych, wyceny i prezentacji składników aktywów
i pasywów. Analiza wykazała, że procedury audytu takich sprawozdań nie mogą
pomijać badania wiarygodności szacunków, w tym szczególnie zagadnień utraty
wartości aktywów.
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Z raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wynika,
że przeważającą większość przedsiębiorstw w UE stanowią mikro, małe i średnie
firmy (99,8%). Identyczna sytuacja jest w Polsce, gdzie spośród 1,67 mln aktywnie działających firm podmioty sektora MSP stanowią zdecydowaną większość
(99,8%), przy czym w Polsce sektor ten w większym stopniu niż w UE jest zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, których udział w całkowitej liczbie przedsiębiorstw (96%) przewyższa średnią europejską (91,8%). Udział małych firm
w liczbie MSP w Polsce (2,8%) jest o ponad połowę mniejszy od średniej dla UE
(6,9%). Mimo to średnioterminowe trendy pokazują, że struktura firm w Polsce,
choć powoli, zmierza w kierunku podobnej do UE – obniża się udział mikroprzedsiębiorstw, a wzrasta udział pozostałych grup przedsiębiorstw11. Wzrost liczby podmiotów średniej wielkości oznacza większą koncentrację kapitału w pojedynczym podmiocie gospodarczym, co podnosi ryzyko inwestycyjne. Trudno
sobie wyobrazić, że procedury ograniczające zakres kontroli zewnętrznej nad
tymi podmiotami zachęcą dostarczycieli kapitałów – banki, fundusze inwestycyjne, kooperantów – do współfinansowania ich działalności.
Przedstawione wyniki badań wskazują, że poszukiwanie ograniczenia kosztów badania powinno iść w kierunku opracowania właściwej strategii i planu
badania mniejszych jednostek, na podstawie funkcjonujących standardów rewizji
finansowej. Taki kierunek wyznaczają Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, wymagające m.in wykorzystania tzw. zawodowego osądu przy podejmowaniu decyzji o rodzaju, czasie i zakresie procedur przeprowadzanych12. Wykorzystywanie standardowych procedur badania13, w tym doboru prób, może nie
przynosić opisanych wyżej efektów w mniejszych jednostkach. O jakości badania
decyduje tam często nie liczba zbadanych dokumentów, lecz właściwe zrozumienie przebiegu procesów gospodarczych, ocena ryzyka kontroli oraz umiejętność
analizy wielu informacji spoza ksiąg rachunkowych jednostki wpływających na jej
kondycję ekonomiczną.
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Małgorzata Węgrzyńska1

Wpływ rachunkowości kreatywnej
i agresywnej na ocenę sytuacji finansowej
i wyniku finansowego jednostki – rola biegłego
rewidenta w identyfikowaniu takich przypadków

Wprowadzenie

Jednostki zobligowane prawem prowadzą ewidencję gospodarczą zgodnie
z obowiązującymi je regulacjami prawnymi. Przepisy te obejmują zarówno krajowe prawo bilansowe, jak i zagraniczne zalecenia dotyczące rachunkowości.
Ewidencja księgowa i zastosowanie przepisów prawa poddawane są wewnętrznej
i zewnętrznej kontroli. Działania te mają na celu zapewnić wiarygodność i rzetelność informacji sprawozdawczych. Obowiązek badania sprawozdań finansowych potwierdza, że jednostki coraz chętniej łamią zasady prowadzenia ewidencji
księgowej, łamią przepisy prawa bilansowego czy nie stosują się do zachowania
cech jakościowych sprawozdań finansowych. Zjawiska te często wpływają na
ocenę sytuacji finansowej i wyniku finansowego jednostki i potocznie nazywane
są rachunkowością kreatywną czy rachunkowością agresywną. Zawód biegłego
rewidenta ma na celu wykrywanie takich działań zwłaszcza w obrębie rachunkowości agresywnej.
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o rolę biegłego rewidenta
w identyfikacji zdarzeń wynikających z zastosowania rachunkowości kreatywnej
i agresywnej oraz wpływu tych zdarzeń na ocenę sytuacji finansowej i wyniku
finansowego jednostki.
1.	Definicje pojęć: kreatywna, agresywna rachunkowość

Jak podaje Słownik języka polskiego „kreatywność” oznacza „tworzenie czegoś nowego i oryginalnego”2. Słowo to ma pozytywne znaczenie, gdyż oznacza
1
2

Dr inż. Małgorzata Węgrzyńska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Katedra Rachunkowości
i Finansów Przedsiębiorstw, adiunkt; malgorzata.wegrzynska@wsb.poznan.pl
http://sjp.pwn.pl/szukaj/kreatywno%C5%9B%C4%87 [26.09.2012].
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działanie z nowym, nieprzyjętym standardowo kierunkiem (pomysłem). Natomiast termin „rachunkowość finansowa” oznacza „proces identyfikacji, pomiaru
oraz przekazywania informacji finansowych pozwalających na sformułowanie
ekonomicznych ocen służących podejmowaniu decyzji przez użytkowników tych
informacji”3. Można zatem twierdzić, że połączenie tych dwóch terminów może
oznaczać takie prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań
finansowych, które w wiarygodny sposób przedstawia działalność jednostki przy
założeniu, że proces identyfikacji, pomiaru oraz przekazywania informacji jest
zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Jak zauważa Józef Aleszczyk:
„rachunkowość odnosi się do dostarczania informacji ekonomicznych, które
mają pomóc zarządzającemu w podejmowaniu racjonalnych decyzji. […] Ma
ona wytyczony podstawowy cel, którym jest dostarczanie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i sytuacji finansowej oraz wyniku finansowego
podmiotu gospodarczego”. Podsumowując, należy stwierdzić, że rachunkowość
stanowi system, który dostarcza niezbędnych danych finansowych zarządowi.
Zarząd jednocześnie dostrzega zmiany, jakie zachodzą w podmiocie i reaguje na
nie – co przekłada się na odpowiednią prezentację danych finansowych w sprawozdaniu finansowym. Tak więc rachunkowość kreatywna polega na stosowaniu
odpowiednich zabiegów księgowych, które mają na celu poprawienie wizerunku
sytuacji finansowej jednostki. Odnosi się do stosowania zasad rachunkowości
w sposób, który nie jest bezpośrednio wskazany w przepisach, a regulacje prawne w tym zakresie są jedynie wskazaniem pewnych zasad, a nie gotowym, jednym poprawnym rozwiązaniem. Należy jeszcze raz podkreślić, że rachunkowość
kreatywna jest często rozumiana w złym kontekście, podczas gdy działanie kreatywne to takie, które jest pozytywne, zgodne z prawem, korzystne dla jednostki
i odbiorców sprawozdania. Poprzez kreatywną księgowość należy także rozumieć stosowanie takich technik, które pozwalają na dokonanie pomiaru zgodnie z interesem właścicieli jednostki gospodarczej w celu uniknięcia określonych
skutków regulacji obowiązujących w rachunkowości. Zmiany te muszą znaleźć
odzwierciedlenie w sporządzanym sprawozdaniu finansowym4, czyli obejmują
dążenia jednostki do unikania określonych skutków regulacji obowiązujących
w rachunkowości poprzez stosowanie technik, które pozwalają na dokonanie
pomiaru zgodnie z interesem producenta informacji, a także włączeniem do
sprawozdania pozycji, które nie były wcześniej przedmiotem regulacji, co w konsekwencji łączy się z istotnymi zmianami w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi wcześniej.
3
4

J. Aleszczyk, Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011,
s. 17.
S. Surdykowska, Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości, [w:] Podstawowe
problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Wyd. AE, Katowice, Katowice 2000.
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Obserwując praktykę gospodarczą, nasuwa się wniosek, iż współcześnie działające jednostki gospodarcze wymagają od kadry księgowej pojmowania rachunkowości w sensie kreatywnego przedstawiania operacji gospodarczych i prezentacji sprawozdań finansowych. Oznacza to, że pewnego rodzaju iluzję gospodarczą.
Przy czym zgodnie z opinią E. Mączyńskiej pojęcie „kreatywna księgowość” ma
znaczenie pozytywne i jest stosowane przez zarządy przedsiębiorstw w celu takiego przedstawienia informacji finansowych, żeby tworzyły jak najkorzystniejszy
obraz podmiotu gospodarczego. Natomiast terminem „agresywna księgowość”
autorka określa księgowość prowadzoną z zamysłem defraudacji i nakierowaną
na sztuczne zawyżanie wyniku finansowego5.
Rozróżnienie rachunkowości kreatywnej od agresywnej:
1) „Kreatywna księgowość to prowadzenie rejestracji, ewidencji, przetwarzanie i prezentacja zdarzeń gospodarczych przy zastosowaniu obowiązujących
przepisów i właściwie interpretowanych zasad rachunkowości w sposób, który nie jest bezpośrednio w tych przepisach wskazany, a który jest wynikiem
pomysłowego, twórczego i niestandardowego zastosowania tych przepisów
i zasad”6;
2) „Agresywna księgowość to świadome, zamierzone i celowe prowadzenie rejestracji, ewidencji, przetwarzanie i prezentacja zdarzeń gospodarczych w sposób sprzeczny z przepisami lub przy niewłaściwie i tendencyjnie interpretowanych przepisach oraz zasadach rachunkowości, które mogą zaszkodzić
użytkownikowi informacji księgowych poprzez przedstawienie innej (lepszej
lub gorszej) niż rzeczywista sytuacji ekonomicznej jednostki”7.
2.	Rola biegłego rewidenta w identyfikowaniu
rachunkowości kreatywnej i agresywnej

Znaczenie biegłego rewidenta określone zostało w ustawie z dnia 7.05.009 r.
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym8. Zawód biegłego rewidenta
polega na wykonywaniu czynności rewizji finansowej, którą rozumie się jako badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których
mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej. Do odrębnych
5
6
7
8

E. Mączyńska, Nieuczciwych metod księgowych nie powinno określać się jako kreatywne, „Rzeczpospolita” 9.08.2002.
P. Gut, Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H.Beck, Warszawa 2006,
s. 10-11.
Tamże, s. 11.
Ustawa z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. 2009, nr 77, poz. 649.
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przepisów należą między innymi Krajowe Standardy Rewizji Finansowej (KSRF)9,
ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (UoR)10. „W sprawach nieuregulowanych w wymienionych normach, przepisach przy ustalaniu szczegółowej metodyki planowania, organizacji i przeprowadzania badania sprawozdania finansowego
w razie wszelkiej wątpliwości biegły rewident kieruje się zawsze postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF), wydanych przez
Międzynarodową Federację Księgowych”11. Celem zatem badania sprawozdania
finansowego, zgodnie z przepisami art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jest
wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe
jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości
oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację
majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki, której sprawozdanie
finansowe jest badane. Biegły rewident ma zatem stwierdzić, czy sprawozdanie,
jako całość, stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe, jest wolne
od uchybień, polegających na pominięciu lub zniekształceniu informacji ważnych
(istotnych) dla czytelnika, i czy można uznać za wiarygodne (rzetelne, zgodne
z wymagającymi zastosowania zasadami, „polityką”, rachunkowości) i jasne informacje zawarte w tym sprawozdaniu12.
Zgodnie z ogólnymi zasadami badania sprawozdania finansowego zamieszczonymi w KSRF nr 1 „biegły rewident powinien następnie ocenić, czy łączne
stwierdzone przez niego uchybienia […] wynikające z dowodów badania, nie
powodują, że zbadane sprawozdanie finansowe wprowadza czytelnika w błąd lub
nie można zaufać stanowiącym podstawę jego sporządzenia księgom rachunkowym i dokumentacji bądź nastąpiło rażące naruszenie postanowień ustawy o rachunkowości”13 . W innej części KSRF nr 1 odnajdujemy drugi termin
pozornie traktowany jako synonim słowa „uchybienie”. Terminem tym jest „nieprawidłowość”. Można odnieść wrażenie, że używane są zamiennie14. Znaczenie
słowa „nieprawidłowość” zgodnie ze Słownikiem języka polskiego oznacza „akt
lub zjawisko niezgodne z przepisami, normami, prawidłami”15. Natomiast słowo „uchybienie” słownik ten definiuje jako „skutek zaniedbania, niedopatrzenie
w czymś”16. Dlatego też biegły rewident powinien odnieść się do tych sformułowań. Tak więc po przeglądzie regulacji prawnych można uznać, że „niepra9
10
11
12
13
14
15
16

Szerzej zob. http://www.kibr.org.pl/pl/normy#msrf / [26.09.2012].
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
Załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia
16.02.2010 r., pkt 7.
Załączniki do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia
16.02.2010 r., pkt 7, II. 1.
http://www.kibr.org.pl/pl/normy#msrf / [27.09.2012].
http://www.kibr.org.pl/pl/normy#msrf / KSRF nr 1, pkt. 41 [27.09.2012].
http://sjp.pwn.pl/szukaj/nieprawid%C5%82owo%C5%9B%C4%87/ [27.09.2012].
http://sjp.pwn.pl/szukaj/uchybienie/ [27.09.2012].
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widłowości” stosowana w KSRW nr 1 odnosi się do nieprawidłowości spowodowanych stosowaniem rachunkowości agresywnej przez jednostki, a sformułowanie „uchybienie” do nieprawidłowości spowodowanych błędami, w tym
błędami podstawowymi. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej nr 240
odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych
dotyczącą oszustw definiują jedynie terminem „nieprawidłowość”. Nieprawidłowość, zgodnie z MSRF nr 240, może być spowodowana zarówno oszustwami, czyli zamierzonymi działaniami celowymi jednostki, jak i niezawinionymi
działaniami wynikającymi z braku wiedzy, które ujawniają się w postaci zwykłych błędów księgowych. Dlatego celem badania sprawozdania finansowego,
a zwłaszcza w czasie planowania i ustalania procedur badania, jest wykrycie jak
największej liczby nieprawidłowości, czyli między innymi stosowania rachunkowości agresywnej. Natomiast rozwiązania proponowane przez rachunkowość
kreatywną nie są omawiane i regulowane przez krajowe czy międzynarodowe
standardy wykonywania zawodu. Należy zauważyć, że praktyka gospodarcza
pokazuje, iż biegły rewident często uczestniczy w procesach zarządzania jednostki, wskazując pewne oryginalne rozwiązania związane z konkretnymi operacjami gospodarczymi. Działalność ta w rozumieniu norm wykonywania zawodu
nazywana jest usługą poświadczającą. „Usługa ma charakter poświadczający,
jeśli służy poprawie wiarygodności informacji dotyczących danego zagadnienia
dzięki ocenie, czy dane zagadnienie jest – we wszystkich istotnych aspektach –
zgodne z właściwymi kryteriami, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo,
że informacje te zaspokoją oczekiwania zamierzonego użytkownika. W tym znaczeniu poziom pewności, jakiego dostarcza wniosek biegłego rewidenta, określa
stopień zaufania, jakim użytkownik może darzyć wiarygodność danego zagadnienia”17. Natomiast „Zgodnie z praktyką międzynarodową usługi poświadczające mogą dawać racjonalną albo ograniczoną pewność. Zakres innych usług
poświadczających w rozumieniu omawianej definicji obejmuje dowolne kombinacje usług mających na celu dostarczenie racjonalnego lub ograniczonego
poziomu pewności, a polegających na wydaniu – w wyniku przeprowadzenia
odpowiednich procedur – oceny (opinii, raportu, stanowiska, wyniku pomiaru) dotyczącej: zagadnień obejmujących informacje finansowe i pozafinansowe,
pomiaru lub potwierdzenia pewnego stanu”18. Skupiając się na stwierdzeniu, „czy
dane zagadnienie jest – we wszystkich istotnych aspektach – zgodne z właściwymi kryteriami, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo, że informacje te
zaspokoją oczekiwania zamierzonego użytkownika”, można stwierdzić, iż jest to
definicja rachunkowości kreatywnej, która zgodnie z twierdzeniem W. Mączyń17

18

Stanowisko Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 26.01.2010 r. w sprawie innych usług
poświadczających wchodzących w zakres czynności rewizji finansowej, http://www.kibr.webserwer.pl/_doc/stanow_postan/stanowisko_KRBR_usl_poswiadcz.pdf / [27.09.2012].
Tamże.
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skiej „ma znaczenie pozytywne i jest stosowane przez zarządy przedsiębiorstw
w celu takiego przedstawienia informacji finansowych, żeby tworzyły jak najkorzystniejszy obraz podmiotu gospodarczego”.
Podsumowując, należy stwierdzić, że zadaniem obligatoryjnym biegłego rewidenta jest wykrywanie nieprawidłowości w systemie księgowym, czyli wykrywanie
zdarzeń związanych z zastosowaniem rachunkowości agresywnej oraz zadaniem
fakultatywnym wsparcie merytoryczne, w ramach usługi poświadczającej (usługi
atestacyjnej), rachunkowości kreatywnej. A tolerowanie rachunkowości agresywnej świadczy o braku zachowania zasad etyki wykonywania zawodu, o pewnego
rodzaju zależności biegłego rewidenta od badanej spółki oraz nienadążaniu przepisów prawa za praktyką gospodarczą19.
3.	Przykłady praktyczne20

Poniższe przykłady przedstawiają zastosowanie rachunkowości kreatywnej
i agresywnej w wybranych jednostkach podczas prac zleconych przez jednostki
gospodarcze.
Przykład 1. Rachunkowość kreatywna – leasing finansowy zwrotny
(usługa atestacyjna)

Podczas trwania usługi atestacyjnej ustalono, że jednostka X S.A. przeprowadziła transakcje sprzedaży na środkach trwałych. Na wstępie jednostka dokonała
wyceny środków trwałych przy pomocy biegłych rzeczoznawców. Ustalona została wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży. Po wycenie przez biegłych rzeczoznawców podjęto uchwałę o sprzedaży aktywów przy jednoczesnym ich odkupie
w formie leasingu finansowego zwrotnego. Wystawiono fakturę sprzedaży na wartość środków trwałych w kwocie wyceny rzeczoznawcy. Zawarto umowę leasingu
finansowego na kwotę wynikającą z faktury. Warunki umowy przedstawiały się
następująco:
1) korzystający wnosi opłatę wstępną w wysokości 1% od wartości netto przedmiotu leasingu powiększonej o podatek VAT;
2) korzystający zobowiązany jest zapłacić czynsz inicjalny w wysokości 20% wartości netto przedmiotu leasingu powiększonego o podatek VAT;
3) finansujący wystawił fakturę VAT na wartość przedmiotu leasingu oraz sumę
czynszu odsetkowego, z którego płatny będzie podatek VAT;
19
20

R. Furtek, O sytuacji biegłych rewidentów, „Rachunkowość” 2004, nr 5, s. 23.
Przykłady praktyczne zostały opisane na podstawie prawdziwych zdarzeń gospodarczych.
Zdarzenia te zostały zidentyfikowane podczas badań sprawozdań finansowych spółek
giełdowych w latach 2010-2011.
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4) korzystający zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za używanie przedmiotu
leasingu.
Wartość netto przedmiotu leasingu: 10 000 000 PLN.
Wartość netto wynikająca z ksiąg: 1 950 000 PLN.
Dodatkowe koszty: 50 000 PLN.
Wynik na transakcji: 8 000 000 PLN, który rozliczany jest w czasie 60 miesięcy, bo na tyle została zawarta umowa leasingu. Wynik stanowi różnicę między
wartością netto środków trwałych określoną w umowie leasingu a ich wartością
wynikającą z ksiąg rachunkowych jednostki.
Czynsz: 2 000 000 PLN.
Poniższy schemat nr 1 obrazuje ewidencję leasingu finansowego w badanym
podmiocie gospodarczym.
Podmiot, rozliczając rozliczenie międzyokresowe kosztów (RMK), nie
pomniejsza amortyzacji kwoty z tytułu poniesionych kosztów, które trafiają na
RMK (np. remonty, ubezpieczenia) i rodzajowo obciążają RZiS w miesiącu poniesienia, a „neutralizowane” są przez zmianę stanu produktów (zwiększenia „+”
zmniejszenia „-”).
Operacje gospodarcze:
1) wyksięgowanie środka trwałego w wartości netto 1 950 000 PLN;
2) zaksięgowanie kosztów związanych z operatem szacunkowym 50 000 PLN;
3) sprzedaż środka trwałego zgodnie z operatem szacunkowym 10 000 000 PLN;
4) zaksięgowanie przychodów przyszłych okresów 8 000 000 PLN;
5) zakup środka trwałego i przyjęcie go na stan 10 000 000 PLN;
6) rozliczenie części odsetkowej wynikającej z umowy leasingu zwrotnego
133 333 PLN.
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Przedstawiona na stronie 206 transakcja charakteryzuje się następującymi
wadami i zaletami21.
Zalety:
− uwolnienie zamrożonego kapitału, co pozwala na zwiększenie możliwości
inwestycyjnych lub poprawę płynności finansowej firmy;
− zdjęcie aktywów z ksiąg i wprowadzenie ich ponownie w nowej, wiele wyższej
wartości;
− podwyższenie kosztów amortyzacji wynikającej z nowej wartości początkowej
aktywów;
− równomierne rozłożenie zysku na transakcji na czas trwania umowy
leasingowej;
− zmniejszenie zobowiązań podatkowych, ponieważ raty stanowią koszt uzyskania przychodu;
− koszty funkcjonowania aktywów przez najbliższe lata są na stałym, przewidywalnym poziomie;
− skorzystanie z leasingu finansowego zwrotnego w dłuższej perspektywie prowadzi do odmłodzenia aktywów;
− zarówno gotówka, jak i czas przeznaczony na zarządzanie aktywami mogą być
wykorzystane do rozwoju podstawowych usług firmy.
Wady:
− umowa musi być zawarta na minimum 24 miesiące;
− można sporo stracić na wycenie swoich aktywów z uwagi na różnicę między
wartością księgową a rynkową, zwłaszcza gdy aktywa są w początkowej fazie
użytkowania; w przetoczonym przykładzie aktywa były zużyte pod względem
technologicznym;
− firmy leasingowe naliczają sobie wysokie marże za odkupienie pojazdów
i przejęcie ryzyka utraty wartości i ich odsprzedaży;
− w wyniku odsprzedaży pojazdów uzyskane fundusze nie mogą być przeznaczone na dowolny cel, często firmy leasingowe zastrzegają sobie, że środki finansowe nie mogą być przeznaczone np. na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych;
W trakcie usługi atestacyjnej22 biegły rewident poświadczył prawidłowość
przeprowadzonych operacji zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Jednostka potwierdziła wiarygodność i rzetelność danych finansowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.
21
22

http://www.autofirmowe.pl/27248,leasing_zwrotny_sprawdz_wszystkie_za_i_przeciw.html/
[27.09.2012].
Przez usługi atestacyjne, o których mowa w art. 48 ust 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć usługi
spełniające kryteria innych usług poświadczających, z tym że usługi te nie są zastrzeżone do
wyłącznej kompetencji biegłego rewidenta. Usługi takie nie wchodzą więc w zakres definicji
czynności rewizji finansowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy i w związku z tym podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w imieniu którego taka usługa została wykonana, nie jest zobowiązany do naliczenia opłaty z tytułu nadzoru.
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Przykład 2. Rachunkowość agresywna

W badanym podmiocie celowo zaniżano koszty amortyzacji środków trwałych
(budynki), by poprawić wynik finansowy jednostki. W pierwszym roku została
ustalona, zgodnie z prawem podatkowym, stawka amortyzacji na poziomie 2,5%.
Biegły rewident zaakceptował stawkę wynikającą z obowiązujących regulacji
prawnych. W kolejnym roku jednostka obniżyła stawkę amortyzacyjną do wartości 1,25%, co także zostało zaakceptowane przez biegłego rewidenta. Podczas
przeglądu i badania sprawozdania finansowego przedstawione zostały dokumenty, które przekonały osobę wydającą opinie. W kolejny roku jednostka ponownie
obniżyła stawkę amortyzacyjną, co znacznie odciążyło wynik finansowy. Podczas
badania sprawozdania finansowego biegły ustalił, że stawka została obniżona bez
żadnej podstawy prawnej, nie istniały żadne merytoryczne przesłanki do takiego
działania. Dodatkowo zmiana zasad rachunkowości została wprowadzona w trakcie roku obrotowego bez zmiany polityki rachunkowości. Obniżenie stawek amortyzacyjnych spowodowało zmniejszenie kosztów obciążających wynik finansowy.
Zastosowanie agresywnej rachunkowości zostało wykryte podczas rutynowego
badania sprawozdania finansowego. Biegły rewident wprowadził korektę wynikową do sprawozdania finansowego, co spowodowało dane finansowe prezentowane
w sprawozdaniu finansowym były wiarygodne i rzetelne oraz odzwierciedlały faktyczny poziom majątku i źródeł ich finansowania.
Tabela 1. Zmiany stawek amortyzacyjnych i ich wpływ na wynik finansowy
Wartość brutto Stawka

Wynik finansowy
przed opodatkowaniem bez uwzględnienia zmian stawek
amortyzacyjnych

Wartość
amortyzacji

Stawka

Wartość
amortyzacji

Stawka

Wartość
amortyzacji

2 344 422,65

2,5%

58 610,57

1,25%

29 305,28

0,75%

17 583,17

2 409 955,26

2,5%

60 248,88

1,25%

30 124,44

0,75%

18 074,66

2 425 684,71

2,5%

60 642,12

1,25%

30 321,06

0,75%

18 192,64

2 372 625,41

2,5%

59 315,64

1,25%

29 657,82

0,75%

17 794,69

2 424 990,83

2,5%

60 624,77

1,25%

30 312,39

0,75%

18 187,43

2 423 359,29

2,5%

60 583,98

1,25%

30 291,99

0,75%

18 175,19

2 476 871,39

2,5%

61 921,78

1,25%

30 960,89

0,75%

18 576,54

2 337 491,08

2,5%

58 437,28

1,25%

29 218,64

0,75%

17 531,18

3 468 543,13

2,5%

86 713,58

1,25%

43 356,79

0,75%

26 014,07

1 221 256,90
23 905 200,65

2,5%

30 531,42
597 630,02

1,25%

15 265,71
298 815,01

0,75%

9 159,43
179 289,00

5 000 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

Wpływ rachunkowości kreatywnej i agresywnej

Wartość brutto Stawka
Wynik finansowy
przed opodatkowaniem (po zmianie,
amortyzacyjnych)
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Wartość
Wartość
Wartość
Stawka
Stawka
amortyzacji
amortyzacji
amortyzacji
4 402 369,98
1 701 184,99
820 711,00

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zestawienie obrazuje wpływ stawek amortyzacyjnych na wynik
finansowy.
Podsumowanie

Biegły rewident jest zawodem zaufania publicznego. Jego zadaniem jest uwiarygodnienie danych finansowych w sprawozdaniu finansowym. W trakcie świadczonych usług napotyka różne sytuacje gospodarcze, które nie zawsze stanowią
pewnego rodzaju błąd wynikający z braku wiedzy kierownika jednostki, lecz
świadome działanie mające na celu łamanie zasad prawidłowo prowadzonej ewidencji księgowej. Natomiast normy wykonywania zawodu nakazują biegłemu rzetelność, wiarygodność oraz bezstronność. Coraz większa popularność rachunkowości kreatywnej i agresywnej powoduje, że stawia się przed biegłym rewidentem
wyzwanie coraz ostrożniejszego badania poszczególnych obszarów sprawozdania
finansowego. Wymaga to od audytora wnikliwej i rzetelnej analizy danych finansowych i przeglądu dokumentacji jednostki.
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Maria Zuba1

Rola modeli analizy dyskryminacyjnej
w audycie sprawozdań finansowych

Wprowadzenie

Problem wiarygodności informacji ekonomicznych prezentowanych przez
jednostki gospodarcze w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii
z nim związanych jest zagadnieniem bardzo ważnym, w szczególności w ostatnich latach, dotkniętych ujawnionymi księgowymi malwersacjami i kryzysem
finansowym.
Wiarygodność sprawozdania finansowego sprawia, że przekazuje ono prawdziwy i rzetelny obraz przedsiębiorstwa. Rachunkowość powinna stymulować
gospodarność i zachowania etyczne, ponieważ stwarza udokumentowaną podstawę rozrachunku z tytułu odpowiedzialności podmiotów gospodarczych za efektywność społeczno-ekonomiczną oraz ekologiczną racjonalność gospodarowania.
Jest zatem instrumentem kształtowania oraz utrzymania ładu ekonomicznego,
społecznego i ekologicznego2.
Przeprowadzany przez biegłego rewidenta audyt sprawozdań finansowych
ma za zadanie potwierdzenie wiarygodności danych zarówno liczbowych, jak
i słownych, zawartych w przedstawionym przez jednostkę do badania sprawozdaniu finansowym, jak również ich zgodności z przyjętymi przez jednostkę zasadami rachunkowości. Istotnym celem audytu sprawozdania finansowego jest
stwierdzenie, czy badana jednostka ma zdolność do kontynuowania działalności
w przyszłości.
W praktyce nie jest możliwe ani potrzebne zbadanie wszystkich elementów
składających się na pozycje wykazywane w sprawozdaniu finansowym. Jednak
1
2

Dr Maria Zuba, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk Społecznych, Katedra Bankowości, adiunkt; maria.zuba@kul.pl
M. Zuba, Związek polityki rachunkowości ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w koncepcji
zrównoważonego rozwoju gospodarczego, [w:] H. Żukowska i B. Sawicka (red.), Zawartość informacyjna polityki rachunkowości. Wybrane problemy, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 91.
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biegły rewident nie może też ograniczyć zakresu badania, bo zwiększa się ryzyko, że zbadane przez niego sprawozdanie finansowe będzie zawierać pominięte
lub zniekształcone informacje, powodujące wprowadzenie w błąd czytelnika tego
sprawozdania.
W analizie sprawozdań finansowych wykorzystywana jest analiza wskaźnikowa, która polega na obliczeniu i interpretacji odpowiednio dobranych wskaźników finansowych na podstawie danych liczbowych sprawozdania finansowego.
Wskaźniki te umożliwiają porównanie sytuacji finansowej danego podmiotu
w czasie i przestrzeni. Mnogość różnych wskaźników może czasem utrudniać
wyciągnięcie jednoznacznych wniosków co do kondycji finansowej badanego
podmiotu i jego zdolności do kontynuacji działalności w przyszłości.
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej jako użytecznej metody w kompleksowej ocenie sytuacji finansowej podmiotu i jego zdolności do kontynuacji działalności.
1.	Istota audytu sprawozdań finansowych

Dla uczestników rynku informacje emitowane przez rachunkowość są bardzo
ważne tylko wówczas, gdy są one pewne, wiarygodne i zweryfikowane. Gwarancją, że dostarczony produkt rachunkowości w postaci sprawozdania finansowego jest dobry, ma być audyt. Na podstawie zweryfikowanych i potwierdzonych
informacji ujętych w sprawozdaniu finansowym inwestorzy mogą podejmować
decyzje obarczone mniejszym ryzykiem. Kierownictwo przedsiębiorstwa zaś musi
mieć pewność co do jakości systemów księgowo-finansowych oraz raportów tworzonych przez departamenty rachunkowości finansowej i zarządczej3.
Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, spełniającego rolę fachowego i bezstronnego eksperta, jest ważnym ogniwem rozliczenia jednostki gospodarczej z jej otoczeniem społecznym. Metodyka badania
sprawozdania finansowego kładzie nacisk na wydanie opinii o rzetelności tego
sprawozdania, a tym samym o stanie rachunkowości i związanej z nią kontroli
wewnętrznej4. Ocenie podlegają też wyniki oraz sytuacja majątkowa i finansowa
jednostki gospodarczej, jak również możliwość kontynuowania przez nią działalności gospodarczej. Obiektywne badanie sprawozdania finansowego potwierdza wiarygodność obrazu analizowanej jednostki gospodarczej. Wysoka jakość
3
4

A. Janc, R. Kałużny, Audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny w banku, Wyd. AE w Poznaniu,
Poznań 2008, s. 52.
Przedmiot, zakres i cele badania sprawozdania finansowego oraz wymagania, jakie powinny
spełniać opinia i raport o tym sprawozdaniu, a także warunki bezstronności i niezależności biegłego rewidenta reguluje prawo o rachunkowości – rozdz. 7 ustawy o rachunkowości z dnia
29 września 1994 r., Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
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badania sprawozdania uwiarygodnia treść zawartą w samym sprawozdaniu finansowym5.
Istotą audytu jest usystematyzowane, zorganizowane i profesjonalne badanie
(sprawdzenie) przez niezależnych specjalistów zewnętrznych z dziedziny rachunkowości (biegłych rewidentów) sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz
ksiąg rachunkowych, na których podstawie sprawozdania te zostały sporządzone,
wraz z wydaniem opinii z przeprowadzonego badania6.
Audyt oparty jest na podstawach prawnych, w tym m.in. na ustawie o rachunkowości7 i ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym8.
Podstawową cechą audytu jest jego systemowy charakter, który sprowadza się
do tego, iż jest on badaniem polegającym na9:
− obiektywnym ustaleniu prawdziwości i ocenie danych o wynikach działalności gospodarczej oraz stanie majątkowym i finansowym badanej jednostki,
zawartych w jej sprawozdaniu finansowym oraz stanowiących podstawę jego
sporządzenia księgach rachunkowych;
− określeniu stopnia zgodności zachodzącej między tymi stwierdzeniami
a przyjętymi kryteriami ich oceny, zawartymi np. w ustawie o rachunkowości
czy MSR;
− przedstawieniu wyników badań zainteresowanym użytkownikom sprawozdania finansowego w postaci opinii oraz uzupełniającego ją raportu.
Systemowy i zorganizowany charakter audytu wyraża się m.in. w tym, że jest
on ściśle powiązany z systemem rachunkowości jednostki. Audyt wykorzystuje
materiały systemu rachunkowości, uzupełnione niekiedy o informacje zewnętrzne, a także uwzględnia zasady rachunkowości i jej unormowania prawne.
Można zatem stwierdzić, że audyt składa się z dwóch faz:
− sprawdzenia i wyrażenia opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
− ogłoszenia rezultatów badania przez badaną jednostkę.
Pozytywna opinia z przeprowadzonego badania jest podstawą zatwierdzenia sprawozdania finansowego w tych jednostkach, w których sprawozdanie
finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu oraz wymaga podjęcia uchwał
5

6
7
8

9

E. Grabowska-Kaczmarczyk, Jakość badania sprawozdania finansowego według Dyrektywy Unii
Europejskiej, w: B. Micherda (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości,
Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 210.
W. Gabrusewicz (red.), Audyt sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2010, s. 15.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. nr 77, poz. 649
z późn. zm.
Z. Fedak, Rewizja rocznych sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
Warszawa 1996, s. 10; D. Krzywda (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce, Warszawa 2005, s. 12.
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dotyczących podziału wyniku finansowego i udzielenia absolutorium zarządowi
i radzie nadzorczej. Audyt jest więc końcowym elementem rachunkowości roku
obrotowego10.
Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest
zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie
i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy
badanej jednostki11. Opinia biegłego rewidenta potwierdza zatem prawidłowość
całego wewnętrznego procesu gromadzenia, porządkowania i ewidencjonowania
operacji gospodarczych. Jest niezwykle ważna dla zarządu, ale też i dla właścicieli
przedsiębiorstwa oraz odbiorców zewnętrznych, którzy mają zaufanie do zweryfikowanego sprawozdania finansowego.
Kolejnym celem audytu jest to, że zbadane sprawozdanie finansowe jest podstawą oceny efektywności działalności przedsiębiorstwa. Można wówczas przyjąć,
że ustalone wielkości w bilansie odzwierciedlają prawidłowy stan majątku, kapitałów i wyniku finansowego. Obliczone na podstawie tych danych wskaźniki są
również prawidłowe. Ma to duże znaczenie dla inwestorów, którzy mogą porównać wskaźniki różnych przedsiębiorstw i wybrać przedsiębiorstwa najbardziej
efektywne do lokowania kapitału.
Istotnym celem audytu sprawozdania finansowego jest stwierdzenie, czy
badana jednostka ma zdolność do kontynuowania działalności w przyszłości.
Biegły rewident potwierdza szansę kontynuowania działalności, określoną przez
kierownika jednostki, lub wskazuje wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia dla
takiej kontynuacji. Potwierdzenie, że jednostka ma zdolność do kontynuowania działalności, pozwala przyjąć, że majątek trwały będzie nadal eksploatowany
i umarzany. Produkcja niezakończona zostanie zużyta do wytworzenia nowych
wyrobów i przedsiębiorstwo nie poniesie z tego tytułu straty. Zasadne są dalsze
zakupy zapasów materiałów, gdyż są one potrzebne do kontynuacji działalności.
Jeżeli według audytora podmiot nie ma zdolności do kontynuacji działalności,
to konieczna jest wycena majątku według potencjalnych cen sprzedaży, rozważenie upłynnienia zapasów, uwzględnienia kosztów likwidacji, spłaty zadłużenia,
odpraw dla załogi itp.12
Cele audytu wyznaczają jego funkcje, tj.: kontrolną, informacyjną i uwierzytelniającą. Ta pierwsza polega na tym, że biegły rewident weryfikuje księgi
rachunkowe, dokumentację poszczególnych operacji, zawarte umowy oraz dokonuje na ich podstawie oceny prawidłowości i rzetelności badanego sprawozdania
finansowego. Na podstawie przeprowadzonych badań może sugerować kierownikowi jednostki dokładne określenie zmian w księgach rachunkowych (funkcja
10
11
12

W. Gabrusewicz (red.), Audyt sprawozdań, s. 19.
Art. 65 wstawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
W. Gabrusewicz (red.), Audyt sprawozdań, s. 22-23.
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informacyjna). Wydanie opinii i opracowanie raportu jest potwierdzeniem przeprowadzonego badania (funkcja uwierzytelniająca)13.
Zakres badania sprawozdań finansowych zależy od jego celu oraz przyjętych
kryteriów oceny informacji. Biegły rewident określa zazwyczaj zakres badania
sprawozdania finansowego zgodnie z wymaganiami przepisów prawodawstwa lub
wymaganiami odpowiednich stowarzyszeń zawodowych. Badanie powinno być
tak zorganizowane, aby odnosiło się do wszystkich dziedzin działalności w takim
stopniu, w jakim są one związane z badanym sprawozdaniem finansowym. Oczekuje się, że badanie będzie tak przeprowadzone, iż obejmie swoim zasięgiem
wszystkie dziedziny działalności jednostki w stopniu, jaki wiąże się z badanym
sprawozdaniem finansowym, a ściślej – z informacjami liczbowymi i słownymi,
jakie powinny być w tym sprawozdaniu wykazane14.
Realizacja badania sprawozdań finansowych wiąże się z wyborem i zastosowaniem przez audytora odpowiednich metod badawczych oraz tworzeniem na ich
podstawie dokumentacji rewizyjnej. Wyznaczone przez biegłego rewidenta obszary badania wynikają z przeprowadzonej wcześniej oceny jednostki oraz ustalenia
poziomu istotności i ryzyka związanego z badanym sprawozdaniem finansowym.
Audytor wyznacza więc zadania badawcze, tj. przeprowadza odpowiednie procedury badania przy zastosowaniu właściwych metod w celu uzyskania dowodu,
że stwierdzenie dotyczące danego salda zawartego w bilansie lub grupy operacji
wykazanych w rachunku zysków i strat jest wiarygodne lub nie15.
Uzyskanie potwierdzenia dla stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym może nastąpić przy wykorzystaniu odpowiedniej procedury. Jedną z nich
jest procedura analityczna, która polega na analizie znaczących wskaźników
i trendów, łącznie z badaniem wykrytych wahań wartości i zależności, które są
niespójne z innymi informacjami lub różnią się od przewidywanych wielkości16.
Procedury analityczne obejmują zarówno proste równania, jak i zaawansowane modele. Celem zastosowania tych procedur jest pogłębienie zrozumienia
sytuacji podmiotu przez biegłego rewidenta oraz identyfikacja ryzyka poprzez
rozważenie nieoczekiwanych związków w zebranych danych. Dotyczy to zwłaszcza nieoczekiwanych transakcji oraz innych zdarzeń, a także niespodziewanych
wielkości poszczególnych pozycji, wskaźników i trendów.
Biegły rewident stosuje procedury analityczne, aby ocenić poprawność wyciągniętych podczas audytu wniosków oraz opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. Procedury analityczne jest to badanie zależności między poszczególnymi
elementami sprawozdania finansowego, polegające na obliczaniu współczynni13
14
15
16

D. Krzywda (red.), Rewizja sprawozdań, s. 18.
W. Gabrusewicz (red.), Audyt sprawozdań, s. 39.
Z. Fedak, Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998, s. 85.
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ków i wskaźników oraz ustalaniu relacji wewnętrznych i zewnętrznych. Rodzaj,
jakość oraz liczba testów i analiz dokonanych przez biegłego rewidenta zależy od
poziomu ryzyka, jaki biegły rewident uzna za dopuszczalne. Poziom ryzyka zależy
w dużym stopniu od wiarygodności danych17.
Audyt sprawozdania finansowego sprowadza się nie tylko do stwierdzenia,
czy zostało ono sporządzone poprawnie pod względem formalnym i rachunkowym, lecz także do analizy i oceny treści ekonomicznej danych w nim zawartych.
Audyt musi być więc uzupełniony analizą i oceną sytuacji majątkowej i finansowej
przedsiębiorstwa na podstawie danych liczbowych sprawozdania finansowego.
Przydatność przeglądów analitycznych do badania sprawozdań finansowych
przez biegłego rewidenta wynika z faktu, że przy ich stosowaniu wykorzystuje się
powtarzalność zależności zachodzących między określonymi danymi liczbowymi.
Pozwalają one na uzyskanie dowodów kompletności, dokładności i aktualności
danych wynikających z zapisów ksiąg rachunkowych. Jeżeli przeglądy analityczne wskazują na znaczne wahania wartości, niespójność określonych zależności
z innymi, powiązanymi informacjami lub istotne różnice między ustalonymi
a przewidywanymi wielkościami, to wówczas biegły rewident powinien sprawdzić
te zjawiska, uzyskać ich wyjaśnienie oraz dowody potwierdzające prawdziwość
tych wyjaśnień18.
Metody analityczne są wydajnym i efektywnym narzędziem oceny zebranych
informacji, a ocena taka wynika z porównania uzyskanych informacji z oczekiwaniami określonymi przez biegłego rewidenta.
Analiza, jako jedna z technik badania sprawozdania finansowego, polega na
porównaniu wielkości badanych bezwzględnych lub względnych ze wzorcami
i ocenie różnic między wielkością badaną a wzorcem (planem, przewidywaniami
czy okresem wcześniejszym). Przedmiotem analizy finansowej jest powszechnie
znana liczba wskaźników wyprowadzonych z bilansu czy też z rachunku zysków
i strat19.
Zakres analizy sprawozdania finansowego nie jest ściśle i w sposób obligatoryjny określony w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Jedynie
załącznik do wskazówek sporządzania opinii z badania sprawozdania finansowego zawiera przykładowy, zalecany wykaz podstawowych wskaźników, charakteryzujących sytuację finansową przedsiębiorstwa20.
Pomimo zróżnicowanego charakteru działalności poszczególnych przedsiębiorstw, czy też potrzeb informacyjnych odbiorców, można wyróżnić cztery podstawowe obszary analizy wskaźnikowej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa21:
17
18
19
20
21

W. Gabrusewicz (red.), Audyt sprawozdań, s. 71.
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Z. Fedak, Metody i technika, s. 46.
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rentowność, płynność finansowa, zadłużenie (wspomaganie finansowe), sprawność (aktywność) działania przedsiębiorstwa.
Każdy z tych wskaźników informuje o określonym elemencie działalności
jednostki, a ostateczne omówienie jej sytuacji majątkowej, finansowej i wynikowej może nastąpić dopiero na podstawie analizy pełnego zbioru wskaźników22.
Pożądane jest więc łączenie wskaźników w zestawy dobrane odpowiednio do
potrzeb. Tworzenie kombinacji wskaźników pozwala dokładniej poznać zależności przyczynowo-skutkowe23. Wskaźniki te stanowią zasadniczą podstawą, na której biegły rewident opiera swoją ocenę zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji
działalności.
Na podstawie dokonanej analizy sprawozdania finansowego audytor powinien ustalić, czy badane przedsiębiorstwo ma zdolność do kontynuacji działalności, wskazując na poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności przez jednostkę, i stwierdzenie to zawrzeć w swojej opinii24. Biegły rewident powinien dokonać
analizy symptomów zagrożenia na podstawie danych ujętych w sprawozdaniach
finansowych za przynajmniej kilka lat, ponieważ niektóre niekorzystne zdarzenia,
jakie wystąpiły w badanym roku obrotowym, mogą nie mieć pełnego odzwier
ciedlenia w sprawozdaniu finansowym25.
Audytor formułuje swoją opinię dotyczącą kontynuacji działalności przedsiębiorstwa na podstawie obliczonych wskaźników finansowych, których interpretacja przeważnie nie jest trudna. Trudności w interpretacji mogą pojawić się
przy wyciąganiu wniosków z wielu grup wskaźników jednocześnie, np. gdy jedna
grupa wskaźników wskazuje na pozytywny kierunek zmian, a inne na negatywny.
Pomocnym narzędziem w formułowaniu jednoznacznych wniosków dotyczących możliwości kontynuacji działalności przedsiębiorstwa jest analiza dyskryminacyjna. Jest to jedna z metod stosowanych w procedurze realizacji funkcji kontrolnej i doradczej systemu audytu wewnętrznego26.
2.	Znaczenie modeli analizy dyskryminacyjnej
w przewidywaniu zdolności przedsiębiorstw
do kontynuowania działalności

Ponieważ sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest zjawiskiem złożonym,
opisywanym przez zbiór różnych wskaźników, często od siebie zależnych, okre22
23
24
25
26

K. Winiarska, Audyt finansowy, PWE, Warszawa 2009, s. 119.
T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin,
Warszawa 2007, s. 165.
Artykuł 65 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
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ślenie przyszłej sytuacji finansowej podmiotu związane jest ze sporządzeniem
wielu szczegółowych prognoz, w tym powiązań występujących między tymi
wielkościami.
Zdolność do kontynuacji działalności przedsiębiorstwa zależy nie tylko od
bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ale i od zjawisk, które wystąpią
w przyszłości. Objawy zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa można ogólnie podzielić na objawy typu finansowego i typu operacyjnego27.
Coraz większego znaczenia nabiera więc stosowanie w praktyce modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstwa. Modele te umożliwiają wczesne reagowanie na symptomy zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa oraz dodatkowo
ułatwiają kompleksową ocenę sytuacji majątkowo-kapitałowej podmiotu.
W ekonomii zastosowanie znajdują metody prognostyczne matematyczno-statystyczne (ilościowe) oraz niematematyczne (heurystyczne). Metody prognostyczne niematematyczne polegają na wykorzystaniu opinii dużej grupy ekspertów, opartej na szerokiej i ugruntowanej wiedzy, intuicji, wyobraźni, doświadczeniu i zdrowym rozsądku. Przewidywanie przyszłości polega tutaj na prognozowaniu możliwych wariantów rozwoju zjawisk, ze wskazaniem wariantów najbardziej realistycznych. Metody posługujące się matematycznymi i statystycznymi
narzędziami są względnie obiektywne. Przewidywanie przyszłości jest w tym
przypadku ekstrapolowaniem (projekcją) wykrytych w przeszłości prawidłowości w przyszłość. Są wśród nich metody oparte na modelach deterministycznych
(nieuwzględniających składnika losowego) oraz metody oparte na modelach ekonometrycznych (jednorównaniowe: klasyczne modele trendu, adaptacyjny model
trendu, modele przyczynowo-opisowe, modele autoregresyjne, oraz wielorównaniowe: modele proste, rekurencyjne i o równaniach współzależnych)28. W badaniach ekonomicznych stosuje się najczęściej modele ekonometryczne, które są
statystycznym wyrazem praw ekonomii. Oznacza to, że zmienne modelu i jego
postać analityczna są dobierane według wskazań ekonomii, a parametry są szacowane na podstawie próby charakteryzującej wybrany fragment rzeczywistości29.
Cenny instrument w zarządzaniu przedsiębiorstwem stanowi prognozowanie
przyszłej sytuacji finansowej, ponieważ pozwala kadrze kierowniczej przeciwdziałać zjawiskom ujemnym i korygować swoje zamierzenia jeszcze przed podjęciem wiążących decyzji o skutkach finansowych30. W przypadku przewidywania
sytuacji finansowej podmiotu prognozowanie ilościowe odbywa się przez projek27
28
29
30

A. Hołda, Weryfikacja zasady kontynuacji działania w warunkach polskich, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2001, nr 4 (60).
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cję w przyszłość prawidłowości zaobserwowanych w przeszłości, ustalonych na
podstawie danych statystycznych, pochodzących ze sprawozdań finansowych za
minione okresy sprawozdawcze. Przy prognozowaniu ilościowym przyjmuje się
założenie o stabilności w czasie relacji strukturalnych opisywanych przez model,
a także dopuszczenie ekstrapolacji prawidłowości zaobserwowanych w przeszłości poza próbę statystyczną. Przy tych założeniach jest uzasadnione ustalenie
przyszłego poziomu zjawiska na podstawie zbudowanego modelu, który opisuje
kształtowanie się prognozowanego zjawiska w czasie.
Wśród stosowanych na świecie technik w analizie zagrożenia finansowego
przedsiębiorstw dominuje metoda dyskryminacyjna (inne często spotykane to
modele logitowe oraz sieci neuronowe)31. Porządkuje i klasyfikuje ona obiekty
wielowymiarowe, tj. obiekty opisywane przez zbiór cech diagnostycznych. Metoda ta umożliwia klasyfikację obiektów do grupy potencjalnych „bankrutów” lub
„niebankrutów” na podstawie wartości jednej zmiennej bądź kilku cech rozpatrywanych osobno (jednowymiarowa analiza dyskryminacyjna) lub wielu zmiennych objaśniających, sprowadzonych do jednej wielkości zagregowanej (wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna). Istota analizy dyskryminacyjnej to ustalenie,
które ze zmiennych (cech) najbardziej różnicują (dyskryminują grupy) oraz czy
rozważane populacje w rzeczywistości różnią się pod względem średniej pewnej
cechy, która potem mogłaby być wykorzystana do przewidywania przynależności
pojedynczego przypadku do określonej grupy32.
W modelach jednorównaniowych przyjmuje się założenie istnienia wartości
krytycznej wskaźnika, która oddziela przedsiębiorstwa wypłacalne od niewypłacalnych. Wykorzystanie jednowymiarowej analizy dyskryminacyjnej przy rozpatrywaniu wielu wskaźników może być utrudnione, gdy taka sama liczba wskaźników przekroczyła i nie przekroczyła wartości granicznych. Powstaje wtedy
problem z zakwalifikowaniem danego podmiotu do odpowiedniej grupy33. Problemem może być brak wartości normatywnych (krytycznych) lub ich zróżnicowanie ze względu na branże.
P.J. Fitz-Patrick już na początku lat 30. XX w. dokonał pierwszych badań sprawozdawczości finansowej pod kątem wypłacalności przedsiębiorstwa za pomocą
metod statystycznych. Wyłonił on dwa wskaźniki, które jego zdaniem odgrywały
istotną rolę przy podziale podmiotów na wypłacalne i niewypłacalne (wskaźnik
udziału kapitału własnego w kapitałach ogółem i wskaźnik rentowności kapitału
własnego). Kolejne modele, w tym H. Beavera czy P. Weibla, posiadały już więcej
31
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wskaźników (sześć), które dotyczyły m.in.: struktury kapitału, rentowności majątku, płynności finansowej34.
Modele jednowymiarowe, choć stanowiły przełom w zakresie przewidywania upadłości przedsiębiorstw, nie okazały się wystarczające dla jednoznacznego
określenia wypłacalności lub niewypłacalności przedsiębiorstw, zwłaszcza w ciągle zmieniających się warunkach gospodarki rynkowej. Z tego względu podjęto
próby stworzenia modeli dyskryminacyjnych wielozmiennych, które pozwalałyby
na syntetyczną ocenę zagrożenia upadłości przedsiębiorstw.
Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna umożliwia natomiast stosunkowo
proste rozwiązanie problemu kwalifikacyjnego, gdy badany obiekt charakteryzowany jest przez wiele zmiennych diagnostycznych. Zostają one sprowadzone do
jednej wielkości zagregowanej, która umożliwia przypisanie danego obiektu do
jednej z kilku (często dwóch) populacji. Na podstawie klasyfikacji można dokonać prognozy na przyszłość, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia weryfikacji założenia o kontynuacji działalności35. Taka ocena jest procesem wieloetapowym. Na początek trzeba dobrać jednostki gospodarcze branży tak, by tworzyły
dwie grupy: o dobrej sytuacji finansowej, które nie zbankrutowały (niebankruci),
i jednostki o złej sytuacji finansowej, które zbankrutowały (bankruci). Dokonuje się następnie, merytorycznie lub statystycznie, wyboru wskaźników finansowych o największych walorach diagnostycznych, które będą opisywać sytuację
finansową porównywanych jednostek. Po zgromadzeniu danych empirycznych
porównywanych podmiotów oszacowuje się parametry funkcji dyskryminacyjnej
zawierającej dobrane wskaźniki. Ustala się wartość krytyczną miernika syntetycznego, rozgraniczającego jednostki na bankrutów i niebankrutów. Po obliczeniu
prognozowanej wartości miernika syntetycznego dla badanej jednostki przyporządkowuje się ją do jednej z dwu grup36.
Istotnym postępem w badaniach wypłacalności przedsiębiorstw były prace
prowadzone w 1968 r. przez E.I. Altmana37. Jako pierwszy wykorzystał on model
ekonometryczny oparty na wybranych wskaźnikach finansowych i zastosował
wielowymiarową analizę dyskryminacyjną w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. Badania prowadzone były na grupie 66 amerykańskich przedsiębiorstw,
podzielonych na dwie równe ilościowo grupy. Grupę pierwszą stanowiły przedsiębiorstwa, które zbankrutowały (w latach 1946-1965), a drugą przedsiębiorstwa,
które w analizowanym okresie działały na rynku. Oszacował 22 wskaźniki, oceniające płynność, rentowność, efekt wspomagania finansowego i wypłacalność,
a następnie wybrał spośród nich 5 najbardziej przydatnych do oceny przewidywa34
35
36
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nej zdolności płatniczej, a więc i symptomów zagrożenia firm upadłością. Wskaźniki te składały się na funkcję dyskryminacyjną (tzw. Z-score model). Stworzone
przez niego modele na gruncie amerykańskim okazały się skutecznym sposobem
badania wypłacalności tamtejszych przedsiębiorstw. Komercyjne wykorzystanie
mierników wynikających z analizy dyskryminacyjnej do określenia niebezpieczeństwa utraty zdolności płatniczej przedsiębiorstwa czy prawdopodobieństwa
jego upadku stało się coraz bardziej powszechne. Modele ekonometryczne znalazły uznanie nie tylko teoretyków, ale i praktyków, czego dowodem były powstające w kolejnych latach w różnych krajach nowe modele38.
Także w Polsce stworzono modele prognozy upadłości przystosowane do
naszych warunków. I z nich powinny polskie przedsiębiorstwa korzystać. A. Hołda podkreśla, że możliwość stosowania w Polsce modeli opracowanych i przetestowanych w krajach zachodnich jest niewielka. Zastosowanie takich modeli
powinno być ograniczone do kraju, w którym zbierano dane służące do ich opracowania. Spowodowane jest to wykorzystywaniem w tych modelach danych, które często są niemożliwe do uzyskania w przypadku wielu polskich przedsiębiorstw
(np. skumulowana wartość zysku zatrzymanego), specyfiką systemu rachunkowości danego kraju, jak również horyzontem czasowym (ma to znaczenie głównie
w przypadku gospodarek nieustabilowanych bądź takich, które w czasie swojego
rozwoju podlegają znacznym zmianom39.
Od początku lat 90. powstało w kraju kilkanaście modeli. Wśród najbardziej
popularnych można wymienić40:
a) D. Hadasik: ZDH = 2,36 + 0,37X1 – 0,77X2 – 2,40X3 + 1,59X4 + 0,002X5 – 0,01X6
gdzie:
X1 – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe,
X2 – (aktywa obrotowe-zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe,
X3 – zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem,
X4 – kapitał pracujący / aktywa ogółem,
X5 – należności*365/ przychody ze sprzedaży,
X6 – zapasy*365 / przychody ze sprzedaży.
Punkt graniczny: – 0,37.
b) M. Hamrola: ZMH = 2,37 + 3,56X1 + 1,59X2 + 4,29X3 + 6,72X4
gdzie:
X1 – wynik netto / aktywa ogółem,
X2 – (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe,
38
39
40

Charakterystykę ważnych merytorycznie i istotnych w sensie czasowym modeli analizy dyskryminacyjnej na świecie przedstawił m.in. A. Hołda. Por. A. Hołda, Zasada kontynuacji, s. 127.
Tamże, s. 153.
A. Hołda, Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość” 2001, nr 5, s. 306-310; B. Prusak, Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005,
s. 129-143.
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X3 – kapitał stały / aktywa ogółem,
X4 – wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży.
Punkt graniczny: 0.
c) A. Hołdy: ZAH = 0,605 + 6,81*10-1X1 - 1,96*10-2X2 + 1,57*10-1X3 + 9,69*10-3X4 +
+ 6,72*10-4X5
gdzie:
X1 – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe,
X2 – zobowiązania ogółem / aktywa ogółem*100,
X3 – przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem,
X4 – wynik netto / aktywa ogółem *100,
X5– zobowiązania krótkoterminowe/ koszty działalności operacyjnej *360.
Punkt graniczny: 0, strefa pośrednia (-0,3; 0,1).
Podmioty gospodarcze, dla których funkcja dyskryminacyjna Z wykazuje
wartości mniejsze od punktu granicznego, klasyfikowane są jako „bankruci”, dla
których prawdopodobieństwo upadku jest wysokie. W przeciwnym wypadku są
to „niebankruci”, czyli podmioty o dobrej kondycji finansowej.
Analiza dyskryminacyjna jest bardzo atrakcyjnym narzędziem badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw i oceny zagrożenia dla kontynuowania działalności. Chociaż wskazuje się także na jej niedoskonałości41, do których zalicza się
brak możliwości merytorycznej interpretacji wartości funkcji dyskryminacyjnej,
nieuwzględnienie czynników jakościowych, wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstw, duży stopień uogólnienia i syntezy w porównaniu z wieloaspektową sytuacją finansową. Jednak pomimo swoich wad jest ona obiektywnym narzędziem oceny rzeczywistej sytuacji finansowej i przewidywania przyszłej
sytuacji przedsiębiorstw. Podstawową zaletą modeli dyskryminacyjnych jest stworzenie możliwości syntetycznego opisu sytuacji finansowej przedsiębiorstw za
pomocą jednego miernika, co ułatwia stawianie w miarę trafnej diagnozy i precyzyjne przewidywanie przyszłości podmiotu. Dzięki niej istnieje możliwość, choć
ograniczona42, określenia wpływu poszczególnych zmiennych objaśniających na
kształtowanie się wartości funkcji dyskryminacyjnej.
Skuteczność wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw potwierdzają liczne badania, prowadzone także w warunkach polskich43. Polskie modele dyskryminacyjne można uważać
za skuteczne narzędzie systemu wczesnego ostrzegania przed pogarszającą się
sytuacją ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw. Dla zweryfikowania uzy41
42
43

E. Nowak, Analiza sprawozdań, s. 255.
Wprowadzenie dodatkowych zmiennych do modelu może powodować zmianę siły wpływu
dotychczasowych zmiennych.
M. Zuba, Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna jako skuteczna metoda przewidywania kryzysu finansowego przedsiębiorstw na przykładzie spółdzielni mleczarskich w Polsce, „Problemy
Zarządzania” vol. 9, nr 1 (31) [Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego], s. 72-89.
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skanych prognoz dotyczących ewentualnych kryzysów finansowych w badanym podmiocie konieczne jest jednak zastosowanie więcej niż jednego modelu
dyskryminacyjnego44.
Podsumowanie

Zasadniczym celem tworzenia przedsiębiorstwa jest nastawienie na kontynuację działalności w czasie i rozwój. Konieczność dokonywania oceny zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności wynika z jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości, jaką jest zasada kontynuacji działalności. Dlatego
kontynuacja działalności przedsiębiorstwa zajmuje istotne miejsce w badaniu
sprawozdań finansowych. Biegły rewident na podstawie dokonanej analizy sprawozdania finansowego powinien ustalić, czy przedsiębiorstwo ma taką zdolność.
Zasadniczą podstawą, na której opiera biegły rewident swoją ocenę zdolności
przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, są dane finansowe zawarte w sprawozdaniu finansowym. Na ich podstawie dokonuje obliczeń wskaźników finansowych. Przy analizie różnych grup wskaźników mogą pojawić się problemy
z wyciągnięciem jednoznacznych wniosków. Celem artykułu było pokazanie, że
użytecznym narzędziem w ocenie możliwości kontynuacji działalności przedsiębiorstwa może być wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna. Porządkuje i klasyfikuje ona obiekty wielowymiarowe, tj. obiekty opisywane przez zbiór cech diagnostycznych. Metoda ta umożliwia klasyfikację obiektów do grupy potencjalnych „bankrutów” lub „niebankrutów” na podstawie wartości wielu zmiennych
objaśniających, sprowadzonych do jednej wielkości zagregowanej. Podstawową
zaletą modeli dyskryminacyjnych jest stworzenie możliwości syntetycznego opisu sytuacji finansowej przedsiębiorstw za pomocą jednego miernika, co ułatwia
stawianie w miarę trafnej diagnozy i precyzyjne przewidywanie przyszłości podmiotu. Skuteczność modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw potwierdzają badania, prowadzone także
w warunkach polskich.
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Małgorzata Kamieniecka1

Rezerwy na zobowiązania
jako obszar badań biegłego rewidenta

Wprowadzenie

Nadrzędnym celem rachunkowości jest dostarczenie rzetelnych i wiarygodnych informacji o sytuacji majątkowo-finansowej jednostki. Praktyka pokazuje
jednak, iż manipulowanie wynikami finansowymi czy wartością pozycji aktywów
i pasywów zdarza się coraz częściej. Działania zniekształcające faktyczną kondycję
firmy są oczywiście sprzeczne z przepisami prawa, lecz chęć zdobycia przewagi
konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu jest ogromną pokusą i staje się, niestety, czynnikiem przeważającym. Kategorią, która ze względu
na swoje specyficzne zasady ujmowania i wyceny jest jedną z częściej i chętniej
wykorzystywanych do kreowania wizerunku firmy wynikającego ze sprawozdania
finansowego, są rezerwy.
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie tych cech rezerw, które umożliwiają wykorzystanie ich jako skutecznego narzędzia manipulacji wynikami
i majątkiem jednostek gospodarczych. Zostaną określone funkcje, jakie rezerwy
pełnią w działalności firmy i sprawozdawczości oraz zasady ich ujęcia i wyceny.
W ostatniej części zostanie przedstawiony przypadek WorldComu, firmy, której
głośny upadek wstrząsnął światem nie tylko księgowych i rewidentów, a przyczyną były nadużycia, m.in. w obszarze rachunkowości rezerw.
Główną metodą badawczą będzie krytyczna analiza literatury oraz przegląd regulacji prawnych dotyczących przedmiotu opracowania. Porównane
zostaną zapisy ustawy o rachunkowości2, KSR 63 oraz MSR 374. Analizą zosta1

2
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Dr Małgorzata Kamieniecka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut
Ekonomii i Finansów, Zakład Rachunkowości, adiunkt; malgorzata.kamieniecka@poczta.umcs.
lublin.pl
Ustawa z 24.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., nr 152 , poz. 1223 z późn. zm. [dalej: uor].
Krajowy Standard Rachunkowości nr 6: „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
zobowiązania warunkowe”, załącznik do uchwały nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości
z dn. 14.10.2008 r., Dz.Urz. M.F. z 2008 r., nr 12, poz. 90 [dalej: KSR 6].
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ną objęte rezerwy na zobowiązania (nie omawia się rezerw kapitałowych oraz
niebilansowych).
1.	Zakres pojęciowy i funkcje rezerw

Słowo „rezerwa” utożsamiane jest z postawą zapobiegania, ostrożności,
odkładania w czasie pewnych czynności, ze strategicznym podejściem do przyszłości bądź z zapasem czegoś, pozyskiwanym i gromadzonym w pewnym okresie
z zamiarem wykorzystania w terminie późniejszym, gdy ujawnią się określone
potrzeby5. Ta szeroko pojęta ostrożność dyktuje praktyce gospodarczej konieczność tworzenia rezerw.
Firmy są stale narażone na niekorzystne tendencje oraz kryzysy, ujawniające
się na krajowych i globalnych rynkach surowców, kapitału, walut, na niesprzyjające zmiany w przepisach prawnych, na zagrażające pozycji rynkowej działania
konkurentów, skutki fluktuacji pracowników spowodowane sytuacją na rynku
pracy6. Mając świadomość potencjalnych niebezpieczeństw i zagrożeń oraz biorąc
pod uwagę racjonalne przesłanki, kierownik przedsiębiorstwa może zadecydować
o utworzeniu rezerw. Jest to przejaw ostrożności w prowadzonej przez jednostkę
polityce finansowej, wpływa tym samym na urealnienie osiąganych efektów7.
Rezerwy znajdują odzwierciedlenie w wielu obszarach funkcjonowania firmy.
Służą efektywnemu wypełnianiu celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania finansami8. Rola rezerw w praktyce gospodarczej
sprowadza się więc do9:
– zabezpieczenia podmiotu przed oczekiwanymi w przyszłości obciążeniami
(kosztami lub stratami), które są wynikiem działań podjętych w bieżącym
lub przeszłym okresie;
– wykazania ogółu zobowiązań jednostki, także takich, których istnienie, wartość czy czas powstania w dniu bilansowym są niepewne;
– zagwarantowania ostrożnej wyceny wypracowanego zysku finansowego;
4

5
6
7
8
9

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 37: „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa
warunkowe”, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Oficjalne dokumenty
wydane według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r., IFRS, Londyn 2011, tłum. SKwP [dalej: MSR 37].
A.N. Duraj, Rezerwy a strategie finansowe publicznych spółek akcyjnych, Uniwersytet Łódzki,
Łódź 2008, s. 12-13.
Rachunkowość finansowa. Obszary problemowe, pod red. W. Gabrusewicza, J. Samelaka,
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006, s. 203.
R. Niemczyk, Księgowanie rezerw, Ad. Drągowski S.A., Warszawa 2007, s. 5.
A.N. Duraj, Rezerwy a strategie, s. 7.
M. Wojas, Tworzenie rezerw a bezpieczeństwo obrotu, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa
w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
Kraków 2005, s. 684.
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–

umacniania samofinansowania przedsiębiorstwa na skutek zapobiegania
pochopnemu wypływowi posiadanych środków;
– zatrzymania części lub całości zysku netto w celu zapewniania kontynuowania działalności w następnych okresach, a także finansowania planowanego
rozwoju.
Rezerwy w rachunkowości określa się jako zobowiązania charakteryzujące
się niepewnym terminem wymagalności bądź kwotą10. Są więc one specyficznym
rodzajem zobowiązania. Zobowiązania natomiast są to obowiązki, które wynikają z przeszłych zdarzeń i obligują jednostkę do wykonania określonego świadczenia na rzecz osoby trzeciej, co pociągnie za sobą wykorzystanie posiadanych
bądź przyszłych aktywów firmy. Wartość tego obowiązku musi zostać ustalona za
pomocą wiarygodnego szacunku11.
Tworzenie rezerw wynika z przestrzegania nadrzędnych zasad rachunkowości: ostrożności, memoriału i współmierności oraz kontynuacji działalności.
Zgodnie bowiem z polskim prawem bilansowym wynik finansowy powinien
zostać skorygowany o rezerwy odzwierciedlające znane firmie ryzyko i straty
pojawiające się w toku działalności bądź o negatywne konsekwencje innych zdarzeń, których ujawnienie może mieć miejsce także między dniem sporządzenia
bilansu a momentem rzeczywistego zamknięcia ksiąg12.
Rezerwy pełnią funkcję „bufora” między faktycznym pojawieniem się określonych negatywnych zjawisk wynikających z ryzyka prowadzenia normalnej
aktywności gospodarczej a uwzględnieniem tych zdarzeń w wyniku finansowym
roku obrotowego, którego dotyczą. Urealniają więc wartość zadłużenia przedsiębiorstwa13. Natomiast ujęcie rezerw na przewidywane koszty i straty pozwala
na przypisanie odpowiednich obciążeń do właściwego okresu obrachunkowego
(konsekwencja zastosowania zasady współmierności).
Należy podkreślić, że określenie w prawie bilansowym rezerwy jako kategorii
zobowiązań istotnie ograniczyło swobodę dowolnie szerokiego stosowania zasady
ostrożności14. Rezerwa musi bowiem spełniać wszystkie warunki zawarte w definicji zobowiązania. Zastępuje ona pozycję rozrachunku tylko przejściowo, tj. do
czasu uzyskania przez jednostkę pewności odnośnie do terminu oraz wartości
10

11
12
13
14

Oprócz rezerw na zobowiązania, które są przedmiotem niniejszego opracowania, wyróżnia
się drugą podgrupę rezerw bilansowych: rezerwy kapitałowe, a także rezerwy niebilansowe,
stanowiące korekty wartości aktywów (umorzenie, odpisy aktualizujące).
Por. uor, art. 3 ust. 1 pkt 20.
Uor, art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2.
Rachunkowość, pod red. E. Walińskiej, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009,
s. 349-350.
Swoboda ta jest szczególnie widoczna w krajach stosujących kontynentalny model
rachunkowości, a sztandarowym przykładem „bezkarnego” stosowania zasady ostrożności
w tworzeniu rezerw są Niemcy, gdzie mówi się, że wystarczy nazwać przyczynę niepewności,
aby utworzyć na nią rezerwę, i to w pełnej wysokości.
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świadczenia15. Przyjęta interpretacja powoduje, że rezerwa nie może stanowić
ochrony przed utratą wartości składników majątkowych (rolę tę pełnią rezerwy
niebilansowe). Także rezerwy kapitałowe, uznawane w sytuacji braku zagrożenia
kontynuacji działalności za element kapitałów własnych, nie spełniają kryteriów
określonych definicją zobowiązań. Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, za rezerwy występujące jako pozycje sprawozdania finansowego jednostki można uznać
rezerwy (sensu stricto), a także bierne rozliczenia międzyokresowe16.
Tworzenie rezerw na prawdopodobne zobowiązania traktowane jest zwykle
jako wewnętrzna decyzja przedsiębiorstwa, wynikająca z jego wyobraźni ekonomicznej. Określone normami prawa przesłanki ich tworzenia nie wyczerpują listy
potencjalnych powodów, które tłumaczą potrzebę ubezpieczenia się firmy przed
skutkami niekorzystnych zjawisk i grożącym jej ryzykiem. Także wybór metody
ustalania wartości rezerw, zwłaszcza za pomocą szacunku, leży w gestii samego
przedsiębiorstwa. Wszystko to sprawia, że rezerwy na zobowiązania uważa się za
realny instrument polityki bilansowej. A wzrost znaczenia tego narzędzia potęgowany jest skalą niepewności i ryzyka, towarzyszących okolicznościom, które
należy uwzględnić w procesie ustalania wartości rezerw17. Ewentualnie powstałe błędy przy szacowaniu rezerw mogą ogromnie wpłynąć na wynik finansowy
podmiotu ujęty w sprawozdaniu, zniekształcając jednocześnie wiarygodny obraz
prowadzonej działalności18. Zagadnienie rezerw wymaga więc wieloaspektowego
rozważenia w każdym przedsiębiorstwie.
2.	Zasady ujęcia i pomiaru rezerw
według przepisów krajowych i MSR 37

Rezerwy to zobowiązania, których termin zapłaty lub kwota są niepewne.
Określenie takie zastosowano zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i standardach międzynarodowych (przy czym MSR 37 nie dotyczy rezerw uregulowanych MSR 11, 12, 17, 19, MSSF 8, tj. rezerw związanych z usługami budowlanymi,
podatkiem dochodowym, leasingiem, świadczeniami pracowniczymi, umowami
ubezpieczeniowymi19).

15
16
17
18
19

E. Walińska, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji
pozycji bilansu i rachunku wyników, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 64-65.
Rachunkowość, s. 351.
R. Kamiński, Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa, Wyd. Ars boni et aequi,
Poznań 2003, s. 171.
MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, praca zbiorowa pod red.
S. Sojaka, Difin, Warszawa 2007, s. 47.
MSR 37, § 5. Podobny zakres wyłączeń regulacyjnych zawarto w krajowym standardzie
rachunkowości (por. KSR 6, pkt 1.3).
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Rezerwy tworzy się wówczas, gdy spełnione są trzy warunki20:
1) na jednostce ciąży obecny (prawny lub zwyczajowy) obowiązek wynikający ze
zdarzeń przeszłych;
2) prawdopodobne jest, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność
wypływu środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne, oraz
3) można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.
Jeśli warunki te nie są spełnione, nie ma możliwości utworzenia rezerwy21.
Poniżej znajduje się omówienie tychże warunków.
Ad 1)
Obowiązek prawny może wynikać z umowy, ustawodawstwa lub innego działania prawa. Przy nowo tworzonym prawie przyjmuje się, że obowiązek powstaje
dopiero wówczas, gdy przyjęcie aktu prawnego w proponowanym kształcie jest
praktycznie pewne (przy czym w wielu systemach prawnych pewność wprowadzenia w życie przepisu ma miejsce dopiero po jego przyjęciu). Natomiast zwyczajowo oczekiwany obowiązek wynika z działalności gospodarczej, gdy22:
− przez ustalony sposób postępowania w przeszłości, opublikowanie zasad
postępowania lub wystarczająco konkretne, aktualne oświadczenie jednostka
przekazała stronom trzecim, iż przyjmuje na siebie określoną powinność, oraz
− w wyniku powyższego jednostka wzbudziła u tych stron trzecich uzasadnione
oczekiwanie, że powinność tę wypełni (strona trzecia nie musi być znana, jeśli
chodzi o tożsamość, może nią być szeroko rozumiane społeczeństwo).
Nie zawsze można jasno stwierdzić, że przeszłe zdarzenie powoduje obecny
obowiązek, wówczas szacuje się prawdopodobieństwo – jeśli wystąpienie obecnego obowiązku na dzień bilansowy jest bardziej prawdopodobne niż jego brak,
jednostka tworzy rezerwę, w przeciwnym wypadku ujawnia informację o zobowiązaniu warunkowym. Do rozważania pozostaje, czy występuje obecny obowiązek, czy nie należy brać wszelkie dostępne dowody, łącznie z opiniami ekspertów,
także te dowody, które uzyskano, opierając się na zdarzeniu następującym po dniu
bilansowym.
20
21

22

MSR 37, § 14; KSR 6, pkt 3.2.
Wówczas wykazuje się w informacji dodatkowej zobowiązanie warunkowe. Tak więc jako
zobowiązania warunkowe ujmuje się te obecne obowiązki, które nie spełniają kryteriów
ujmowania w sprawozdaniu (np. przez brak możliwości wyceny lub możliwości określenia czy
wypływ korzyści ekonomicznych był konieczny w celu wypełnienia obowiązku). Generalnie
zobowiązania warunkowe to takie, które nie są ujmowane w bilansie, ponieważ ich istnienie
zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia przyszłego
zdarzenia, które nie w pełni podlega kontroli jednostki (jest to możliwy obowiązek, a nie obecny
− trzeba potwierdzić, czy na jednostce ciąży obecny obowiązek, prowadzący do wypływu
środków zawierających korzyści ekonomiczne). Zobowiązania warunkowe należy oceniać na
bieżąco, aby ustalić, czy wypływ korzyści ekonomicznych stał się prawdopodobny. Wówczas,
w okresie, w którym nastąpił wzrost prawdopodobieństwa, tworzy się rezerwę, a zaprzestaje
wykazywania zobowiązania warunkowego.
MSR 37, § 17-22; KSR 6, pkt 2.6-2.8.
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W praktyce można wymienić wiele kategorii rezerw wynikających zarówno z obowiązku prawnego, jak i zobowiązania zwyczajowego. Rezerwy, tworzone jako skutek obowiązującej umowy, reguł ustawodawczych czy innych działań
prawnych, obejmują przykładowo23:
− rezerwy związane z przyszłymi odprawami emerytalnymi;
− rezerwy na pokrycie nagród jubileuszowych;
− rezerwy tworzone na koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
− rezerwy na podatek dochodowy odroczony;
− rezerwy zabezpieczające środki na naprawy gwarancyjne;
− rezerwy na ewentualne postępowania sądowe.
Wśród rezerw uzasadnianych powstałym obowiązkiem zwyczajowym można
wymienić24:
− rezerw na przyznawane nagrody;
− rezerwy na przewidywane w okresie sprawozdawczym premie;
− rezerwy na usunięcie ujawniających się wad w sprzedawanych produktach,
jeżeli sprzedawca sam zobowiązał się do wyeliminowania defektów;
− rezerwy na wymianę uszkodzonych wyrobów na nowe, w sytuacji gdy termin
obowiązkowej wymiany wyznaczony aktami prawa bądź umowy został przekroczony, ale przedsiębiorstwo przewidziało taką możliwość.
Ad 2)
Dla potrzeb MSR 37 przyjmuje się, że prawdopodobny jest wypływ środków
zawierających korzyści ekonomiczne, gdy bardziej możliwe jest niż niemożliwe,
że do istnienia zdarzenia dojedzie, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia jest większe niż prawdopodobieństwo, że zdarzenie nie wystąpi25.
Ad 3)
Kwotę rezerwy stanowi najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych
do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy, tj. kwota, jaką jednostka
zapłaciłaby w ramach wypełnienia obowiązku na dzień bilansowy lub do przeniesienia go na stronę trzecią na ten dzień. Szacunku dokonuje kierownictwo drogą
osądu wspomaganego dotychczasowym doświadczeniem oraz raportami niezależnych ekspertów. Podkreśla się, że proces szacowania nie podważa wiarygodności sprawozdania finansowego, a jeśli nie można dokonać wiarygodnego szacunku
(co powinno mieć miejsce w wyjątkowo rzadkich przypadkach), ujawnia się tylko
zobowiązanie warunkowe26.
23

24
25
26

T. Lis, Rezerwy według międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości, [w:] Polska
praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości
finansowej, pod red. E. Walińskiej, Wyd. Oficyna, Warszawa 2008, s. 137.
Tamże, s. 137-138.
MSR 37, § 23; KSR 6, pkt 3.19.
MSR 37, § 25, 26 i 36-39; KSR 6, pkt 4.1-4.3.
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Szacując kwotę rezerwy, należy uwzględnić ryzyko i niepewność (następuje korekta rezerwy [zwiększenie], ale tylko w uzasadnionych przypadkach, gdyż
„niepewność nie usprawiedliwia tworzenia nadmiernych rezerw”)27.
Jeśli skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, kwotę rezerwy
należy dyskontować do bieżącej wartości nakładów niezbędnych do wypełnienia obowiązku. Stopa dyskontująca ustalana jest przed opodatkowaniem i ma
odzwierciedlać28:
− bieżącą ocenę rynku odnośnie do zmian wartości pieniądza w czasie, oraz
− ryzyko związane z danym składnikiem zobowiązania.
Należy uważać, ażeby ustalając stopę dyskontową, nie ująć ryzyka, o które
skorygowano już szacunki przyszłych przepływów pieniężnych.
Zastosowanie dyskonta doprowadza do podwyższenia wartości bilansowej
rezerwy wraz z upływem kolejnych okresów. Wzrost ten powinien zostać wykazany w kosztach finansowych rachunku wyników (sprawozdaniu z całkowitych
dochodów) jednostki. Kluczowy w procesie dyskontowania jest wybór odpowiedniej stopy procentowej. Regulacje prawa bilansowego zakładają, iż stopę dyskontową w momencie tworzenia lub weryfikacji określonej rezerwy należy wyznaczyć, opierając się na rynkowych stopach dochodowości obligacji przedsiębiorstw,
które zostały wysoko ocenione, lub stopach zwrotu obligacji Skarbu Państwa.
Zastosowanie jednej z wyżej wymienionych stóp zależy od decyzji kierownictwa,
a decyzja ta powinna zostać wyraźnie określona w przyjętej polityce rachunkowości. Jednostka ma możliwość podwyższenia stopy zyskowności obligacji skarbowych o czynnik obrazujący ryzyko, jeżeli uzna, iż rezerwa dotyczy operacji dokonywanych na rynkach charakteryzujących się wyższym, w porównaniu ze średnimi dochodowości obligacji skarbowych, poziomem ryzyka (a zarazem i stóp
procentowych). Ponadto zakłada się, że termin wykupu obligacji wyemitowanych
przez Skarb Państwa lub wybrane przedsiębiorstwo powinien być zgodny ze spodziewanym terminem wykorzystania rezerwy29.
Przy wycenie rezerw należy uwzględnić ewentualne przyszłe zdarzenia, które
mogą wpłynąć na wysokość zobowiązania (o ile są wystarczające dowody na to,
że zdarzenia te wystąpią), np. kierownictwo ocenia, że koszt oczyszczania miejsca prowadzenia działalności po jej zakończeniu będzie niższy, niż wyniósłby
dziś, gdyż spodziewa się, że nastąpią pewne zmiany technologiczne (wprowadzona zostanie tańsza technologia oczyszczania lub po prostu zdobyte w stosowaniu technologii doświadczenia pozwolą na oszczędności). Ocena powinna
odbyć się na podstawie rozsądnych oczekiwań obiektywnych obserwatorów i przy
uwzględnieniu wszelkich dowodów. Jeśli brakowałby wystarczających, obiektyw-

27
28
29

MSR 37, § 43; KSR 6, pkt 4.9.
MSR 37, § 45-47.
KSR 6, pkt 4.10.
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nych dowodów, to nie należy przy wycenie rezerwy brać pod uwagę możliwych
oszczędności „technologicznych”30.
W wycenie rezerw nie uwzględnia się zysków z oczekiwanego zbycia aktywów
związanych z powodem tworzenia rezerwy (nawet jeśli zbycie to jest blisko związane z powodem tworzenia rezerwy)31.
Gdy oczekuje się, że część lub całość wydatków niezbędnych do rozliczenia
rezerwy zostanie zwrócona przez stronę trzecią (ubezpieczenia, odszkodowania,
gwarancje), zwrot ten ujmuje się wtedy i tylko wtedy, gdy jest praktycznie pewne
jego otrzymanie, wówczas32:
1) zwrot traktuje się jako oddzielny składnik aktywów, a kwota aktywu nie może
przekroczyć kwoty rezerwy;
2) natomiast w rachunku zysków i strat (sprawozdaniu z całkowitych dochodów)
można koszt z tytułu utworzenia rezerwy prezentować w kwocie netto, tj. po
pomniejszeniu o kwotę zwrotu.
Należy podkreślić, że rezerw nie tworzy się na spodziewane w przyszłości straty
operacyjne, gdyż nie odpowiadają one definicji zobowiązań oraz ogólnym warunkom tworzenia rezerw (dotyczą wszak działań przyszłych, a nie obecnych na dany
moment obowiązków, których jedynie realizacja ma nastąpić w przyszłości)33.
Zarówno w standardzie krajowym, jak i w międzynarodowym znajdują się
specjalne regulacje dotyczące dwóch specyficznych obszarów tworzenia rezerw,
tj. związanych z tzw. umowami rodzącymi obciążenia oraz z restrukturyzacją.
W pierwszym przypadku należy utworzyć rezerwę, jeśli obecny obowiązek
wynika z umowy powodującej obciążenia34, tj. umowy, na podstawie której nieuniknione koszty wypełnienia obowiązku (np. mowy mogą przewidywać odszkodowania lub kary za ich zerwanie) przeważają nad korzyściami, które według
przewidywań będą uzyskane na mocy tej umowy. Nieuniknione koszty to co najmniej koszty netto zakończenia umowy, tzn. niższa z dwóch kwot35:
– kosztów wypełnienia umowy;
– kosztów wszelkich odszkodowań lub kar wynikających z jej niewypełnienia.
Przypadek drugi jest nieco bardziej skomplikowany. Przede wszystkim ustawodawcy określili na potrzeby standardów zakres restrukturyzacji. Jest nią zaplanowany i kontrolowany przez kierownictwo program, który w sposób istotny
zmienia zakres lub sposób prowadzenia działalności, np.36:

30
31
32
33
34
35

MSR 37, § 48-50.
MSR 37, § 51-52; KSR 6, pkt 4.13.
MSR 37, § 53-54; KSR 6, pkt 4.16-4.17.
Ewentualnie należy wówczas rozważyć, zgodnie z MSR 36, konieczność dokonania odpisów
z tytułu utraty wartości aktywów. Por. MSR 37, § 63-65.
MSR 37, § 66-68; KSR 6, pkt 2.10.
Przed utworzeniem rezerwy jednostka ujmuje odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
aktywów przeznaczonych do realizacji umowy (zgodnie z MSR 36). Por. MSR 37, § 69.
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− sprzedaż37 lub zakończenie prowadzenia jednej z dziedzin działalności;
− likwidacja działalności w jakimś kraju/regionie lub przeniesienie działalności
z jednego kraju/regionu do innego;
− zmiany w strukturze zarządzania (np. usunięcie jednego szczebla zarządzania);
− zasadnicza reorganizacja, mająca wpływ na charakter i cel działalności.
Oczywiście, aby utworzyć rezerwę na restrukturyzację, wymagane jest spełnienie ogólnych kryteriów tworzenia rezerw, ale w omawianych przepisach poddano te kryteria uszczegółowieniu.
Istotnie doprecyzowano kryterium pierwsze (prawnego lub zwyczajowo oczekiwanego obowiązku), dookreślając warunki obowiązku powstającego zwyczajowo38. Zwyczajowo oczekiwany obowiązek przeprowadzenia restrukturyzacji
według MSR 37 powstaje tylko wówczas, gdy jednostka39:
1) posiada szczegółowy, formalny plan restrukturyzacji (obejmujący co najmniej:
działalność i lokalizację, której dotyczy, termin wdrożenia, kwotę nakładów,
miejsce zatrudnienia, funkcję i przybliżoną liczbę pracowników otrzymujących odszkodowania za odejście z pracy), oraz
2) wzbudziła uzasadnione oczekiwanie u stron, których plan dotyczy, że przeprowadzi restrukturyzację poprzez rozpoczęcie wdrażania planu (np. demontaż urządzeń, sprzedaż aktywów) lub publiczne ogłoszenie głównych jego
elementów.
KSR 6 podchodzi do możliwości tworzenia rezerw na restrukturyzację w sposób
bardziej rygorystyczny. Określono w nim bowiem, że rezerwy na restrukturyzację
można utworzyć, gdy zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji
pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość przyszłych zobowiązań spowodowanych restrukturyzacją40. Nie ma więc mowy o tworzeniu rezerw restrukturyzacyjnych, gdy tylko „coś komuś obiecano, a ktoś poczuł się obiecany”, nawet gdy
złożenie obietnic odbyło się publicznie, czy nawet zdemontowano jakieś urządzenia.
W standardach międzynarodowych ograniczono możliwość tworzenia rezerw
na restrukturyzację w sytuacji, gdy oczekuje się, że proces restrukturyzacji rozpocznie się z długim opóźnieniem lub pochłonie nadmiernie długi okres. Wówczas nie ma możliwości utworzenia rezerwy − nie można uznać, że wzbudzono
36

37

38
39
40

MSR 37, § 70. Standard krajowy określa restrukturyzację w podobny sposób: „Restrukturyzacja
[…] to zaplanowane i kontrolowane zmiany zakresu i/lub działania jednostki w celu poprawy
skuteczności i efektywności jej działalności” (KSR 6, pkt 2.11), dookreślając (w pkt 3.13 a)
możliwe obszary, których restrukturyzacja może dotyczyć.
Przy czym samo podjęcie decyzji o sprzedaży i podanie do publicznej wiadomości nie oznacza,
że jednostka zobowiązała się do sprzedaży dopóty, dopóki nie ustali się nabywcy i podpisze
wiążącej umowy.
Prawny obowiązek jest o tyle jasny, że mówimy o nim, gdy wydano przepisy, na podstawie
których jednostka jest zobligowana do przeprowadzenia restrukturyzacji.
MSR 37, § 72-73.
KSR 6, pkt 1.4 b.
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uzasadnione oczekiwanie u osób trzecich, gdyż długi przedział czasu pozostawia
jednostce możliwość zmiany planów41.
Rezerwę na restrukturyzację tworzy się tylko na takie bezpośrednie nakłady powstające w jej wyniku, które jednocześnie: w sposób nieodzowny wynikają
z restrukturyzacji oraz nie są związane z bieżącą działalnością jednostki, np. nie
tworzy się rezerwy na koszty wynikające z przeszkolenia pozostających pracowników, koszty marketingu, koszty inwestycji w nowe systemy czy sieci dystrybucji,
gdyż odnoszą się one do prowadzenia działalności w przyszłości i na dzień bilansowy nie stanowią zobowiązania z tytułu restrukturyzacji42.
Podsumowując tę część rozważań, należy jasno stwierdzić, że aktualne przepisy krajowego prawa bilansowego – ustawa o rachunkowości, a zwłaszcza KSR 6
„Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” są istotnie zbieżne z uregulowaniami międzynarodowymi (MSR 37 „Rezerwy,
zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”). Należy jednak wskazać na kilka
rozbieżności, które dotyczą43:
1) odmiennego traktowania rezerw na naprawy gwarancyjne i rękojmie za
sprzedane produkty długotrwałego użytku – wg KSR na etapie ujmowania
w ewidencji traktowane są jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
a wg MSR jako rezerwy44;
2) ujęcia rezerw w ewidencji księgowej: wg KSR rezerwy tworzy się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, a wg MSR obciąża się nimi koszty działalności podstawowej;
odmienności te wynikają z przestrzegania w praktyce polskich jednostek zasady współmierności przychodów i kosztów wg rodzajów działalności („polski
rynek zysków i strat” ma budowę segmentową);
3) MSR 37 daje możliwość ujęcia rezerwy w wartości początkowej danego środka trwałego – zgodnie z zapisami MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, wartość
początkowa składnika majątku trwałego obejmuje m.in. rezerwy związane
z szacunkowymi kosztami demontażu środków bądź ich usunięcia z danego
miejsca, a także rezerwy zabezpieczające środki na renowację terenu, na którym znajdował się środek trwały (kwota utworzonej rezerwy obciąży w kolejnych okresach sprawozdawczych koszty poprzez zwiększenie amortyzacji,
której odpis ustala się od podwyższonej wartości początkowej aktywu)45.
41
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MSR 37, § 74.
MSR 37, § 80-81; KSR 6, pkt 4.6.
Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, pod
red. G.K. Świderskiej, W. Więcława, Difin, Warszawa 2009, s. 8-45, 8-46.
Przy czym w bilansie wg uor mają być prezentowane w pozycji rezerwy, a bilansową pozycję
rozliczeń międzyokresowych ograniczono właściwie do dostaw niefakturowanych bądź kosztów
wynikających z niezakończonych umów o budowę.
Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 16Ł „Rzeczowe aktywa trwałe”, Międzynarodowe
Standardy Sprawozdawczości, § 16. Ponadto KSR 6 nie omawia kwestii aktywów warunkowych.
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Zbieżność unormowań w zakresie rezerw wpływa pozytywnie na porównywalność danych finansowych w wymiarze międzynarodowym i istotnie ułatwia
pracę biegłym rewidentom.
3. Obszary szczególnego zainteresowania
podczas rewizji sprawozdania w zakresie rezerw

Omówione w poprzednim podpunkcie zasady ujęcia i wyceny rezerw, a także sama specyfika rezerw jako kategorii ekonomicznej (omówiona w punkcie 1
niniejszego opracowania) pozwalają stwierdzić, że rewizja tego elementu sprawo
zdania finansowego powinna być przeprowadzana ze szczególną uwagą. Dokładne określenie wartości rezerw nie jest łatwym zadaniem. Zarząd jednostki wyznacza ich wielkość w drodze szacunku, na bazie wcześniejszych doświadczeń lub
opierając się na zewnętrznych ekspertyzach. Mimo wielu warunków, które muszą
być spełnione, określenie wysokości rezerw jest na tyle kategorią subiektywną, że
możliwe jest, mimo dołożenia wszelkich starań, istotne rozminięcie się szacunków
z rzeczywistością (błędy w szacowaniu, tj. doborze metody lub w wyborze zmiennych). Ponadto rezerwy są stosunkowo łatwym narzędziem wykorzystywanym do
manipulowania obrazem firmy, wynikającym ze sprawozdania finansowego.
Najogólniej mówiąc, wyróżnić można trzy metody fałszowania sprawozdań
poprzez manipulację rezerwami46:
1) systematyczny brak tworzenia rezerw, mimo że taki obowiązek ciąży na jednostce; dzięki takiej manipulacji jednostka osiąga wyższe wyniki finansowe,
a także nie pokazuje rzeczywistego ryzyka;
2) tworzenie rezerw zgodnie z zasadami rachunkowości, przy czym nie następuje ich rozwiązanie z chwilą ustania warunku stanowiącego podstawę ich
utworzenia, ale w dowolnie wybranym momencie;
3) nagminne zawyżanie rezerw w okresie bieżącym (lub fikcyjne ich tworzenie),
aby zlikwidować je w momencie najbardziej dogodnym, manipulując w ten
sposób efektywnością.
Z tych powodów rezerwy są tym instrumentem polityki rachunkowości, który
zasługuje na szczególną uwagę zarówno na etapie określania zasad ich tworzenia,
jak i wyceny. Umiejętne wykorzystanie polityki bilansowej w tym obszarze może
skutkować subiektywnym kształtowaniem sprawozdania finansowego. Indywidualnie dokonany przez jednostkę wybór zasad dostosowanych do specyfiki firmy
wpływa na ujęcie konkretnych wielkości w sprawozdaniu finansowym. W zależ46

M. Kutera, A. Hołda, S. Surdykowska, Oszustwa księgowe, teoria i praktyka, Difin, Warszawa
2006, s. 78; Rachunkowość zaawansowana, cz. II: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, pod red. A. Kameli-Sowińskiej, Wyd.
Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2010, s. 329-330.
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ności od potrzeb czy oczekiwań użytkowników informacji rachunkowej za pomocą
uznaniowego kształtowania rezerw jednostki są w stanie modyfikować ostateczny
poziom wyniku finansowego oraz poszczególne elementy bilansu. W praktyce nie
można więc wykluczyć sytuacji, że utworzenie danej rezerwy było podyktowane
chęcią świadomego oddziaływania na wielkość efektów finansowych47.
Ustalanie rezerw na podstawie osądu kierownictwa jednostki może być
wykorzystywane jako narzędzie manipulowania wynikiem finansowym poprzez
takie kształtowanie wielkości kosztów (tworzenie zbyt dużych lub brak tworzenia
rezerw, co odpowiednio zaniża lub zawyża rzeczywiste koszty okresu) lub przychodów (rozwiązywanie rezerw), które jest zgodne z potrzebami firmy. Rezerwy
mogą służyć wygładzaniu zysków w czasie, poprzez: zmniejszanie zysku w „tłustych latach” w wyniku zawyżania szacunków rezerw, a zwiększanie go w „latach
chudych” w wyniku rozwiązywania wcześniej utworzonych rezerw48.
Przykładami zniekształcania rzeczywistości gospodarczej, wynikającymi
zarówno z niewiedzy i błędów, jak i będącymi konsekwencją świadomego fałszowania, są np.49:
− nieutworzenie rezerw z tytułu poręczeń i gwarancji, pomimo realnego zagrożenia wypływu środków pieniężnych;
− pomijanie tworzenia rezerw na pokrycie odpraw emerytalnych;
− nietworzenie rezerw w sytuacji podjęcia procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa;
− nieujmowanie rezerw, mimo iż istnieje zagrożenie niekorzystnych wyroków
w toczących się sprawach sądowych bądź decyzji organów podatkowych.
Możliwe jest także fałszowanie sprawozdań przez manipulacje kategorią rozliczeń międzyokresowych biernych, np.50:
− zaniżanie lub nietworzenie rezerw na naprawy gwarancyjne sprzedanych produktów, o których wiadomo, że w firmie występują;
− wykazywanie faktycznych zobowiązań jako rozliczeń międzyokresowych
biernych.
Ten drugi sposób jest szczególnie wykorzystywany wówczas, gdy firmie zależy
na poprawie wskaźników zadłużenia.
Relację kapitału własnego do zobowiązań ogółem można stosunkowo łatwo
poprawić przez ukrywanie rezerw (a nawet zobowiązań) pod postacią zobowiązań warunkowych. W ustawie o rachunkowości zdefiniowano je jako obowiązek
47

48
49
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K. Krępel-Świerkula, Rezerwy jako narzędzie kreowania wyniku finansowego, [w:] Controlling
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pod red. M. Sierpińskiej, Vizja Press and IT, Warszawa 2006,
s. 244.
G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009,
s. 164-165.
W. Wąsowski, Kreatywna rachunkowość: fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa
2005, s. 62.
Tamże, s. 63.
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spełnienia określonego świadczenia, którego powstanie uzależnia się od wystąpienia innego zdarzenia51. Zobowiązania warunkowe cechuje bardzo wysoki poziom
niepewności odnośnie do kwoty oraz terminu wymagalności. Dodatkowo występuje wątpliwość w stosunku do samego faktu, czy zaistnieje obowiązek realizacji
świadczenia − zgodnie z MSR 37 zobowiązania warunkowe to możliwe obowiązki, które zostaną potwierdzone niepewnym zdarzeniem w przyszłości. Ponadto
jako zobowiązania warunkowe powinny być ujmowane te obecne obowiązki,
odnośnie do których kierownictwo ma problem wiarygodnego ustalenia wysokości obciążenia bądź jest mało prawdopodobny wypływ środków zawierających
korzyści ekonomiczne52.
Powodem, dla którego jednostki chętnie wykazują zobowiązania warunkowe zamiast rezerw, jest sposób ich prezentacji: zobowiązania warunkowe nie są
bowiem ujmowane w bilansie, lecz jedynie ujawniane w informacji dodatkowej.
Zauważyć należy, że stosunkowo łatwo jest manipulować oceną prawdopodobieństwa wypływu środków pieniężnych, określając je jako za znikome, co
pozwala na pozabilansowe ujęcie obowiązków. Jako przykład można podać ocenę
ryzyka powstania zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki/kredytu – dość dowolnie można przesuwać moment, w którym poręczenie, zdaniem
kierownictwa, zmienia status z warunkowego na prawdopodobne zobowiązanie
(a tym samym na rezerwę).
Źródłem celowego i niezgodnego z zasadą true and fair view kreowania obrazem jednostki gospodarczej wynikającym ze sprawozdania finansowego jest sam
proces ustalania wartości rezerw, tj. szacowania. Nie ma tu możliwości odniesienia
się do „twardych dowodów”, jakimi są dokumenty źródłowe. Co prawda, rozpatrując niektóre rodzaje ryzyka, praktyka gospodarcza doprowadziła do wypracowania odpowiednich procedur umożliwiających w miarę dokładne i obiektywne
obliczenie wielkości rezerwy (np. na zobowiązania emerytalne, naprawy gwarancyjne). W wielu sytuacjach jednak proces wyceny tej kategorii finansowej bywa
zindywidualizowany i skomplikowany, a ujmowanie i wycena rezerw uznawana
jest za jedno z trudniejszych zadań pionu finansowego i kierownictwa firmy.
Niepewność towarzysząca działalności gospodarczej w ogóle powoduje także niepewność w wycenie wielu kategorii finansowych, w tym rezerw. W takiej
sytuacji jedynym rozwiązaniem jest tylko szacowanie53. Z uwagi na wspomnianą niepewność, możliwa, a nawet konieczna staje się zmiana wartości szacunkowych, w sytuacji gdy zmienią się okoliczności będące podstawą szacunku albo
51
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Uor, art. 3 ust. 1 pkt 28.
MSR 37, § 10.
Szacowanie to inaczej dokonywanie osądu na bazie dostępnych i wiarygodnych informacji.
Wycena poparta rzetelnym szacunkiem jest istotnym etapem przygotowania składowych
sprawozdania finansowego, nie podważa ich poprawności (Międzynarodowy Standard
Rachunkowości nr 8Ł „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych
i korygowanie błędów”, Międzynarodowe Standardy, § 33).
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gdy osoba dokonująca szacunku zdobędzie większe doświadczenie lub pozyska
nowe informacje. O ile pierwszy czynnik zaliczyć można do kategorii czynników
obiektywnych (zmienione okoliczności wynikają zwykle ze zmian w otoczeniu
jednostki, więc leżą zwykle poza jej wpływem), to zdobywanie doświadczeń czy
pozyskanie nowych informacji należą do czynników dość subiektywnych (zależą od subiektywnej oceny szacującego – czy je zdobył i w którym momencie).
Wykorzystanie zmian szacunków do kreowania danymi finansowymi jest o tyle
atrakcyjne, że skutki zmian wartości szacunkowych rezerw rozliczane są wynikowo w okresie, w którym nastąpiła zmiana (manipulowanie wynikiem możliwe
ze skutkiem natychmiastowym). Z tych powodów częste zmiany wyceny rezerw
na skutek zmian wartości szacunkowych powinny leżeć w szczególnym obszarze
zainteresowania biegłych rewidentów.
Warto zadać szacującym następujące pytania, które pozwolą na zorientowanie
się, czy proces szacowania przebiegał rzetelnie54:
− Jakie będą możliwe przyczyny wyjaśniające powstanie zobowiązania?
− Które z wskazanych przyczyn prawdopodobnie zaistnieją?
− Czy można spodziewać się różnych scenariuszy przebiegu zdarzeń?
− Jakie prawdopodobieństwo realizacji przypisać poszczególnym scenariuszom?
Wspominając o scenariuszach przebiegu zdarzeń, należy podkreślić, że wycena pojedynczego obowiązku (np. tworzenie rezerwy na spodziewane ujemne
skutki toczącej się sprawy sądowej) znacząco różni się od wyceny zbioru jednorodnych obciążeń dotyczących tego samego tytułu (np. rezerwy pokrywające
naprawy gwarancyjne sprzedawanych wyrobów).
Wycena rezerwy odnoszącej się do zbioru wielu zdarzeń gospodarczych polega na określeniu oczekiwanych w przyszłych okresach wypływów gotówkowych,
a więc sumy kwot ważonych odpowiednim prawdopodobieństwem zaistnienia
danego wariantu, tj. „wartości oczekiwanej”55. Zwykle tego typu rezerwy dotyczą
zdarzeń bezpośrednio związanych z działalnością statutową przedsiębiorstwa,
wymagają zatem ujęcia rozliczeń międzyokresowych biernych kosztów56.
Natomiast wyznaczenie wartości pojedynczego obowiązku sprowadza się do
ustalenia pojedynczej, najbardziej prawdopodobnej kwoty przyszłych wypływów
pieniężnych. Określenie najbardziej prawdopodobnej wartości zobowiązania nie
zwalnia kierownictwa z przeanalizowania innych możliwych wariantów przebiegu
zdarzenia. Gdy potencjalne wyniki kształtują się w większości na poziomie niższym
bądź wyższym w stosunku do rozwiązania najbardziej prawdopodobnego, wówczas
właściwy szacunek może być odpowiednio wyższy lub niższy57.
54
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D. Krzywda, Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe –
problemy ujęcia, wyceny i prezentacji, „Rachunkowość” 2008, nr 9, s. 8.
MSR 37, § 39.
KRS 6, pkt 4.4.
MSR 37, § 40.
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Kluczowym warunkiem prawidłowego ujęcia rezerw w sprawozdaniu jest
określenie prawdopodobieństwa wypływu korzyści ekonomicznych: utworzenie
rezerwy powinno nastąpić, gdy wypływ środków jest prawdopodobny, tj. gdy firma uzna zmniejszenie aktywów za bardziej prawdopodobne niż nieprawdopodobne (bardziej możliwe niż niemożliwe). Choć w standardach nie podaje się
liczb, to literalne czytanie zapisów każe przyjąć, że powinien być stosowany próg
50%. Gdy szacowane prawdopodobieństwo jest mniejsze niż 50%, mówimy wówczas o możliwym wypływie korzyści ekonomicznych, co warunkuje ujawnienie
zobowiązania warunkowego. Natomiast znikome prawdopodobieństwo nie obliguje firmy do żadnych ujawnień, chyba że kwota zobowiązania jest istotna, wtedy
mimo znikomego prawdopodobieństwa powinny zostać podjęte kroki zmierzające do ujawnienia ryzyka w sporządzanym sprawozdaniu finansowym. Zauważmy, że ustalenie prawdopodobieństwa wypływu środków zawierających korzyści
ekonomiczne na 55% rzutuje całkowicie innym obrazem firmy wynikającym ze
sprawozdania finansowego niż ustalenie go na poziomie 45% (w pierwszym przypadku mamy obowiązek ujęcia rezerwy, a w drugim tylko ujawniamy zobowiązanie warunkowe).
Z tego powodu IASB (Rada Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) rozpoczęła prace nad projektem zmian MSR 37 (zastąpienie go
nowym MSSF); prace te trwają już kilka lat − od 2005 r. W projekcie zaproponowano usunięcie kryterium „prawdopodobieństwa wypływu” z zasady ujmowania
(dotychczas stosowanej) na „prawdopodobieństwo wypływu” na moment wyceny. Taka zmiana wymogów prowadziłaby do ujmowania wszystkich zobowiązań,
które mogłyby spowodować wypływ zasobów, nawet przy małym prawdopodobieństwie wypływu. Dla przykładu: gdyby prawdopodobieństwo wypływu oszacowano na 30%, a wypływ dotyczył 1 mln PLN, w obecnym stanie prawnym nie
ujmujemy rezerwy, a po wejściu w życie zmian należałoby ująć rezerwę w wysokości wypływu ważonego prawdopodobieństwem, tj. w kwocie 300 tys. PLN
(1 mln*30%), z ewentualnym uwzględnieniem ryzyka wystąpienia różnicy między
kwotą faktycznego a prognozowanego wypływu. Zmiana wymogów doprowadzi
do ujmowania wszystkich zobowiązań, które mogłyby spowodować wypływ zasobów, nawet przy małym prawdopodobieństwie wypływu58.
Zaprezentowaną propozycję IASB należy odczytywać jako wyraz zwiększania
roli zasady ostrożności. Pojawia się jednak wątpliwość odnośnie do wartości prognostycznych tak ujętej rezerwy: wszak nie przedstawia ona kwoty prawdopodobnych wypływów środków, gdyż jeśli zdarzenie zajdzie, to wypływ dotyczył będzie
kwoty 1 mln PLN, a jeśli zdarzenie nie będzie miało miejsca, to wypływ wyniesie
0 PLN (stąd ujęta kwota 300 tys. PLN nie odzwierciedla przyszłych zmniejszeń
korzyści ekonomicznych).
58

Propozycje zmian w MSR 37, „Biuletyn MSSF” 2010, nr 2, s. 3-5.
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Praktyka pokazuje, iż w większości przypadków ustalenie prawdopodobieństwa jest bardzo złożone, dlatego też firmy często korzystają z pomocy doświadczonych doradców59.
Właściwy szacunek kwoty rezerwy wymaga uwzględnienia ryzyka i niepewności związanych z działalnością jednostki (ryzyko tłumaczone jest różnorodnością wyników), które wpływają na podwyższenie kwoty rezerwy. Jest to niezbędne
z uwagi na zasadę ostrożności, gdyż niepewność towarzysząca wielu zdarzeniom
wymaga rozważenia, czy koszty bądź zobowiązania nie zostały zaniżone. Jednak
stan niepewności gospodarczej nie jest usprawiedliwieniem nadmiernego tworzenia rezerw60.
Pewne trudności biegli rewidenci mogą napotkać na etapie sprawdzania
poprawności przyjętej do wyceny rezerw stopy dyskontowej. Ma przecież ona być
specyficzna dla danego rozrachunku, a im wyższą stopę procentową jednostka
zastosuje, tym niższa będzie kwota zobowiązania. Najwłaściwsze jest więc obranie
stopy na poziomie stopy wolnej od ryzyka61.
Oczywiście rewizji podlega sam cel utworzenia rezerwy. Musi nim być przyszłe niepewne zobowiązanie wynikające ze zdarzeń przeszłych i istniejące niezależnie od przyszłych działań jednostki. Z tego powodu nie można utworzyć rezerwy na koszty niezbędne do poniesienia na cele przyszłej działalności. Niekiedy
jednostka może uniknąć poniesienia nakładów, podejmując w przyszłości pewne
działania, dla przykładu zmieniając metody prowadzenia działalności (np. zainstalowanie filtrów przeciwpyłowych). Na takie nakłady nie tworzy się rezerwy,
gdyż są to koszty, których poniesienie będzie potrzebne dla celów przyszłej działalności, nie są zobowiązaniami istniejącymi na dzień bilansowy, lecz tylko takie
ujmuje się w bilansie62.
Nieco inny charakter ma weryfikacja poprawności rezerw tworzonych w sytuacji rozpoznania braku możliwości kontynuacji działalności. Wynika to z faktu, że
zanim rozpocznie się kontrolę prawidłowości kwot rezerw z tego tytułu, to wnikliwie należy przyjrzeć się samej decyzji kierownictwa: czy rzeczywiście istnieją
/ nie istnieją przesłanki świadczące o zaniechaniu działalności (pytanie o możliwość kontynuacji działalności jest jednym z pierwszych i najważniejszych pytań
stawianych przez rewidenta). Gdy prawdopodobna jest utrata zdolności do kontynuowania działalności, jednostka zobowiązana jest utworzyć rezerwę na pokrycie dodatkowych kosztów oraz strat wynikających z zaniechania prowadzenia
59
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P. Łyskawa, Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – podstawowe kwestie związane
z ich ujęciem i wyceną, „Biuletyn Rachunkowości” 2010, nr 16 (112), s. 46.
MSR 37, § 43.
Wymienione wcześniej stopy zwrotu obligacji skarbowych bądź wysoko ocenianych obligacji
podmiotów gospodarczych stanowią racjonalne przybliżenie pożądanej stopy dyskontowej.
Por. D. Krzywda, Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, s. 8-9.
Oczywiście, gdyby chodziło o obowiązek zapłaty kary za zanieczyszczenie środowiska z tytułu
emisji zanieczyszczeń do powietrza, to takie zdarzenie jest podstawą do utworzenia rezerwy.
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dotychczasowej aktywności63. Rezerwa utworzona z tytułu utraty zdolności kontynuowania działalności gospodarczej podlega szczególnemu ujęciu – ewidencjonuje się ją na koncie kapitału z aktualizacji wyceny, inne tytuły rezerw natomiast
obciążają koszty firmy64.
Specyficznym rodzajem rezerw są rezerwy na świadczenia pracownicze,
szczególną specyfiką odznaczają się rezerwy na świadczenia długoterminowe i po
okresie zatrudnienia65. Prawidłowe ustalenie rezerw z tego tytułu wymaga przyjęcia wielu założeń aktuarialnych, odnoszących się do sfery finansowej66 i demograficznej67. Założenia te mają odzwierciedlać możliwie najlepsze oszacowanie
zmiennych, jakiego jest w stanie dokonać przedsiębiorstwo, a zarazem określać
ostateczny koszt uregulowania obciążeń po okresie zatrudniania pracowników.
Powinny więc być spójne (wzajemnie dopasowane) oraz bezstronne (ani zbyt
zachowawcze, ani zbyt nieostrożne)68.
Liczba i rodzaj założeń, jakie należy przyjąć w procesie tworzenia rezerw na
świadczenia pracownicze, powodują, że zawsze przy tej kategorii pojawiać się
będą problemy przy wycenie i weryfikacji poprawności wyceny. Stąd, jeśli tylko to
możliwe, należałoby się wspierać fachową wiedzą aktuariuszy, których ekspertyzy
wzmacniają wiarygodność prezentowanych w sprawozdaniu kwot rezerw.
W praktyce dla szerokiej rzeszy użytkowników informacji rachunkowej duże
znaczenie ma zakres ujawnień dokonany w informacji dodatkowej sprawozdania
finansowego. Minimalne zakresy ujawnień są precyzyjnie określone w MSR 37
i KSR 6. W odniesieniu do każdego rodzaju rezerwy ujawnia się69:
63
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Uor, art. 29 ust. 1.
Uor, art. 29 ust. 2a.
Szacownie rezerw na świadczenia pracownicze inne niż po okresie zatrudnia jest nieco
łatwiejsze, gdyż cechuje je niższy stopień niepewności. Szacunek można zatem oprzeć na
metodach uproszczonych, a zyski i straty aktuarialne można ująć od razu. Zasady ujmowania,
wyceny i prezentacji rezerw na świadczenia pracownicze uregulowane są w Międzynarodowym
Standardzie Rachunkowości nr 19 „Świadczenia pracownicze”, Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości, § 1-6.
Założenia finansowe powinny pozwolić na prognozę nominalnej kwoty świadczeń do wypłaty
oraz na ustalenie wartości bieżącej tego przyszłego zobowiązania, a obejmują m.in. przyjęcie
określonej stopy dyskonta, ustalenie wysokości przyszłego wynagrodzenia czy kosztów leczenia
(w sytuacji świadczeń medycznych), wyznaczenie spodziewanej stopy zwrotu z aktywów
programu, wskaźniki inflacji, mierniki wzrostu najniższej płacy w gospodarce (MSR 19, § 73;
J. Arczewski, Rezerwy na świadczenia pracownicze, „Rachunkowość” 2002, nr 1, s. 12-13).
Celem założeń demograficznych jest natomiast, ile świadczeń będzie podlegać wypłacie
w przyszłości i w jakich terminach, a dotyczą one wskaźników: umieralności pracowników
(w czasie zatrudnienia oraz po jego ustaniu), rotacji zatrudnienia, okresów niezdolności
do wykonywania pracy, przechodzenia na wcześniejsze emerytury, udziału pracowników,
którzy posiadają na utrzymaniu osoby i nabywają uprawnienia do świadczeń, wskaźników
obrazujących roszczenia w ramach obowiązującego programu opieki medycznej (MSR 19, § 73;
J. Arczewski, Rezerwy na świadczenia pracownicze, s. 13).
MSR 19, § 72.
MSR 37, § 84-85; KSR 6, pkt 5.1-5.2.
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− wartość bilansową na początek i koniec okresu;
− dodatkowe rezerwy utworzone w okresie, także zwiększenia dotychczasowych
rezerw,
− kwoty wykorzystanych i rozwiązanych rezerw w okresie;
− wzrost w okresie kwoty dyskonta wynikającej z upływu czasu i/lub zmian stopy dyskontującej;
− opis charakteru zobowiązania oraz oczekiwanych terminów wypływu korzyści ekonomicznych;
− wszelkie istotne niepewności odnośnie do kwoty i terminów wystąpienia tych
wypływów oraz główne założenia odnośnie do przyszłych zdarzeń;
− kwotę wszelkich zakładanych zwrotów wraz z podaniem wartości aktywu ujętego w związku z tym zwrotem.
Każdy tytuł rezerwy ujmuje się oddzielnie, a połączenie w jeden rodzaj wymaga rozważenia, czy charakter pozycji jest na tyle podobny, aby można było podać
wymagane ujawnienia, np. jeden rodzaj to rezerwy na gwarancje na różne produkty, a różne rodzaje to rezerwy na gwarancje normalne i dochodzone na drodze
sądowej70.
W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że zamieszczenie w sprawozdaniu
finansowym wymienionych wyżej informacji mogłoby poważnie osłabić pozycję jednostki gospodarczej w sporach z innymi stronami, wówczas nie ma obowiązku ujawniania takiej informacji, lecz opisuje się tylko w sprawozdaniu: ogólny charakter sporu, fakt nieujawnienia informacji oraz tłumaczy się przyczyny
nieujawnienia71.
Na podsumowanie zamieszczonych wyżej rozważań można skonstruować
zestaw podstawowych pytań, których zadanie osobom odpowiedzialnym za prawidłowość sprawozdania może ułatwić proces jego weryfikacji72:
− Czy przy wycenie rezerw wykorzystano doświadczenia z przebiegu takich
samych lub podobnych transakcji oraz dostępne ekspertyzy sporządzone
przez rzeczoznawców z określonych dziedzin?
− Czy zastosowano odpowiednie metody szacunku dostosowane do danego
rodzaju zdarzeń, w tym metody statystyczne (wartości oczekiwanej), aktuarialne, także dyskontowanie?
− Czy uwzględniono występujące w działalności gospodarczej ryzyko oraz niepewność, związane z tytułem rezerwy?
− Czy rozpatrzono skutki przyszłych zdarzeń, które mogą przełożyć się na wysokość szacowanej pozycji?
− Czy nie zmniejszono rezerw o kwoty spodziewanych przychodów możliwych
do uzyskania z likwidacji aktywów związanych z tytułem tworzenia rezerwy?
70
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MSR 37, § 87.
MSR 37, § 92.
Por. Rachunkowość, s. 357.
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− Czy wystarczający jest zakres ujawnień, wymaganych prawem lub niezbędnych do właściwego zrozumienia sprawozdania finansowego?
Uznaniowość czy nieuczciwe praktyki w zakresie rachunkowości rezerw
mogą być ograniczane poprzez szczegółowe sprecyzowanie zasad ich ujmowania i wyceny w zakładowej polityce rachunkowości. Rola tego dokumentu, biorąc
pod uwagę zmiany, jakie zachodzą w praktyce gospodarczej w ciągu kilkunastu
ostatnich lat, stopniowo rośnie. Należy uznać ten trend za pozytywne zjawisko,
a w jednostkach niepublicznych główną zasługę w tym względzie należy przypisać biegłym rewidentom, którzy niejednokrotnie, pod rygorem wydania opinii
z zastrzeżeniem, wymuszają na badanej jednostce przygotowanie „szytej na miarę” polityki rachunkowości.
4. Oszustwa i nadużycia w rachunkowości rezerw
– przykład WorldCom

Rezerwy stanowią instrument polityki bilansowej, który w praktyce podlega
ciągłym ewolucyjnym zmianom oraz dostosowaniom wraz z rozwojem zadań stawianych systemowi rachunkowości oraz sprawozdaniom finansowym73.
Utworzenie rezerwy wiąże się z obciążeniem bieżących kosztów działalności, a w niektórych przypadkach ze zmniejszeniem zysku do podziału. Oznacza
to wygospodarowanie określonych aktywów przypisanych ujętym rezerwom
poprzez obniżenie wyniku finansowego bieżącego okresu lub lat poprzednich.
Tym samym w okresie utworzenia rezerwy powodują zmniejszenie wskaźników
rentowności. Realizacja atestacyjnej funkcji rezerw powoduje, że w przypadku
wystąpienia spodziewanego ryzyka nastąpi wykorzystanie rezerwy, tj. nie wystąpi wówczas uszczuplenie aktywów służących bieżącej działalności podmiotu, lecz
aktywów wyodrębnionych specjalnie na ten cel. Może się zdarzyć, że faktyczna
wartość zobowiązania, na które utworzono rezerwę, okaże się różna od wcześniej
dokonanych szacunków. W takiej sytuacji mówimy o przeszacowaniu lub niedoszacowaniu rezerwy. Powstałe różnice muszą zostać rozliczone w okresie wykorzystania danej rezerwy74. Możliwa jest także sytuacja, że nie wystąpi zdarzenie,
na które utworzono rezerwę. Wówczas następuje jej rozwiązanie, ujmowane jako
zwiększenie przychodu lub bezpośrednio wyniku finansowego. Sam charakter
rezerw jak też zasady ich ujmowania i wyceny powodują, że mogą stać się one
narzędziem manipulacji księgowych. Wymownym przykładem jest głośny upadek
gigantycznej firmy z branży telekomunikacyjnej − WorldCom.
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MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania”, s. 9.
M. Gmytrasiewicz, U. Kierczyńska, Rezerwy w rachunkowości i podatkach, Difin, Warszawa
2007, s. 13.
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W połowie 2002 r. świat usłyszał o największym w historii oszustwie, na skutek którego przez kilka lat zawyżono zyski o 3,8 mld dolarów. Dług WorldCom
osiągnął przerażającą wartość 32,6 mld dolarów, z czego ponad ¾ tej kwoty stanowiły wyemitowane obligacje75.
Oszustwa księgowe w WorldCom dotyczyły wielu obszarów sprawozdawczości,
ale jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi fałszerstw były właśnie rezerwy,
w tym do perfekcji doprowadzono manipulacje rezerwami na fuzje i przejęcia.
Tworzono je w nadmiarze w momencie wchłonięcia innej spółki, a transakcji tego
typu przeprowadzano w omawianej firmie niezwykle dużo. Dyrektor finansowy
WorldCom Scott Sullivan wykazywał w dokumentach zawyżone kwoty rezerw
oraz obniżał wartość przejmowanych aktywów, aby sprawić wrażenie, że firma
płaci ogromne kwoty za dodatnią wartość firmy (good will). Sytuacja finansowa
wyglądała na dobrą, gdyż rezerwy były rozwiązywane w następnych okresach, co
usprawiedliwiano stwierdzeniem, że nie były one rzeczywiście potrzebne. Tym
samym powiększano zyski firmy o dość znaczne kwoty76.
W raporcie po upadku WorldCom syndyk napisał, że manipulowanie wysokością rezerw stanowi znaczącą część wykrytych w firmie nieprawidłowości (zweryfikowano m.in. prawidłowość tworzenia rezerw na przychody, na złe długi, na
podatki, na amortyzację, na odszkodowania sądowe, na koszty linii komunikacyjnych i te najważniejsze − z tytułu przejęcia nowych spółek)77. Chętnie także
tworzono tzw. ciche rezerwy, obniżając wartość netto aktywów przejmowanych
spółek oraz zwiększając ich zobowiązania, co doprowadziło do wykazywania
ogromnej wartości goodwill (ok. 50 mld dolarów)78.
Ostatni raport traktujący o bankructwie spółki przedstawił dwie kategorie
manipulacji związane z rozwiązywaniem rezerw. Pierwsza polegała na manipulowaniu rozliczeniami międzyokresowymi biernymi kosztów przewodów telefonicznych, co powodowało zmniejszenie kosztów przy równoczesnym wzroście
zysków. Druga wiązała się z niepoprawnym rozwiązywaniem rezerw na przychody oraz innych, tak by usuwać różnicę pomiędzy zyskami rzeczywistymi a szacowanymi przez Wall Street79.
Jeśli chodzi o pierwszą kategorię, to trzeba zaznaczyć, że od 1999 r. raptownie rosły koszty linii lokalnych i międzynarodowych. Tak niespodziewany wzrost
kosztów zaskoczył dyrektora finansowego. Znalazł on jednak na to sposób: rozpo75
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WorldCom nie zbankrutuje, „Gazeta Wyborcza” 6.07.2002, s. 26.
C.W. Jackson, Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych,
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D. Thornburgh, Third and final report of Dick Thornburgh, United States Bankruptcy Court,
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niniejszego opracowania.
Tamże.

Rezerwy na zobowiązania

247

czął proces rozwiązywania utworzonych wcześniej rezerw. Ewidencyjnie ujmowano zmniejszanie rezerw na stronie Dt konta, drugostronnie księgując te zmniejszenia na koncie kosztów linii telekomunikacyjnych (strona Ct konta). W ten sposób
w rachunku zysków i strat danego okresu następowała redukcja poziomu kosztów.
Kwoty zapisów były jednakowe, zatem wszystko się bilansowało, koszty spadały,
a zyski szły w górę. Firma przeprowadzająca audyt w WorldCom nie skłoniła kierownictwa do złożenia wyjaśnień dotyczących tych księgowań80.
Richard Thornburgh (syndyk WorldCom) napisał, iż utworzone rezerwy były
rozwiązywane także w momencie, gdy księgowi twierdzili, że są one niezbędne
tylko po to, by utrzymać odpowiedni stosunek rezerw do zobowiązań81.
Podczas tworzenia kwartalnych sprawozdań finansowych ekipa Sullivana
korzystała z nagromadzonych rezerw, by w ten sposób zwiększyć prezentowane
wyniki finansowe oraz wyeliminować luki między realnymi i spodziewanymi
zyskami. Rozwiązywanie rezerw na zaniżanie kosztów linii telekomunikacyjnych
przyczyniło się w sumie do zwiększenia zysku brutto o blisko 3,3 mld dolarów.
Dodatkowo syndyk ujawnił fałszywy wzrost zysku o następne 633 mln dolarów,
uzyskany dzięki rozwiązaniu rezerw, którego celem było zaspokojenie przewidywań Wall Street82.
WorldCom była spółką, która dość dobrze maskowała swoje poczynania.
Należy jednak pamiętać, że nawet najbardziej zakamuflowane oszustwo można odpowiednio wcześnie wykryć, o ile uważny czytelnik sprawozdania finansowego (w tym biegły rewident) potrafi odczytać sygnały mogące świadczyć
o manipulacjach.
Tzw. czerwona lampka powinna się zapalić w ocenie każdej firmy, która dokonuje licznych przejęć firm, w tym, jak to było w przypadku WorldCom, małych,
lokalnych spółek tej samej branży. Takie transakcje dają bowiem ogromne pole
manipulacji zarówno zyskiem, jak i wskaźnikami finansowymi. Należy bacznie
przyglądać się dużym kwotom ujmowanym jako dodatnia wartość firmy. Może
być to trop do rozpoznania błędnie utworzonych rezerw, by w następnej kolejności dokonywać ich likwidacji oraz przemieszczania do przychodów, a wszystko
w celu zawyżenia zysków w okresach po fuzji. WorldCom wykazał blisko 48,9 mld
dolarów dodatniej wartości firmy, z czego 28,2 mld dolarów miało dotyczyć przejęcia aktywów netto spółki MCI. Następnie spółka wprowadziła do sprawozdania korekty opiewające na tę samą kwotę, tłumacząc, że jednak poniosła koszty
związane z przejęciem. Kiedy tylko zauważymy, że good will firmy wyrażona jako
przychód nieoczekiwanie rośnie, wówczas warto spojrzeć na sprawozdanie spółki
z dużą dozą nieufności. Z ekonomicznego punktu widzenia good will reprezentuje sobą zdolność do przynoszenia ponadprzeciętnych zysków. Jeżeli w momencie
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fuzji pojawia się wartość firmy w stosunku do przedsiębiorstwa nieprzynoszącego
zwrotu z aktywów czy takiego, które także w przeszłości go nie przynosiło, to są
podstawy do podejrzewania, że wartość ta może okazać się niewiarygodna. Należy się zastanowić, za co płaci spółka, która przejmuje przedsiębiorstwo niegenerujące zysków ponad wartość aktywów netto. Z tego powodu konieczna jest baczna
obserwacja, czy nadzwyczajne wyniki finansowe urzeczywistniają się83.
Kolejnym sygnałem do podejrzeń jest tworzenie licznych rezerw w momencie przejmowania wielu mniejszych spółek, gdyż może to rodzić podejrzenie, że
rezerwy mogą być sfałszowane w celu podretuszowania wyników w następnych
okresach. WorldCom takich rezerw tworzył zdecydowanie za dużo: w 2002 r.
obniżyły one zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją o 2,3 mld
dolarów84.
Czujność rewidenta czy potencjalnego inwestora powinna także wzbudzić
sytuacja, w której w rachunku zysków i strat pojawiają się pojedyncze, ale znaczne koszty, a w szczególności w czasie przejęcia. Mogą one bowiem być ukrytymi
rezerwami, utworzonymi z myślą o wykorzystaniu ich do zwiększania zysków
w przyszłości.
Kolejnym sygnałem, na który warto zwrócić uwagę w firmach dokonujących
fuzji, są liczne korekty, najczęściej zwiększające good will w następnych okresach po przejęciu. Niejednokrotnie firmy wykorzystują trudną sytuację przejęcia do tworzenia dodatkowych, sfałszowanych rezerw. W spółce może pojawić
się chęć uniknięcia zarachowania znacznego pojedynczego kosztu w sprawozdaniu, a panaceum na to może być ukrywanie tych kosztów poprzez księgowanie
dodatkowych rezerw w korespondencji z wartością firmy (omija się w ten sposób
rachunek zysków i strat). Zawsze więc późniejsze korekty zwiększające good will
są silnym sygnałem ostrzegającym: mogą być tworzone fałszywe rezerwy w celu
zawyżania zysku zarówno dziś, jak i w przyszłości85.
Widoczne jest, że WorldCom wykorzystywał proces fuzji do maksymalnego zwiększenia rezerw z chwilą zakupu bądź niedługo po przejęciu. Osiągano
to przez stosowanie pojedynczego odpisu w ciężar kosztów oraz przez alokowanie ułamka ceny, która była zapłacona za dodatnią wartość firmy. W następnych
okresach spółka miała możliwość likwidowania wcześniej utworzonych rezerw,
przez co zyski wciąż rosły. Ewidentnie w WorldCom łamano zasadę możliwości
tworzenia rezerw tylko w momencie istnienia prawdopodobnego i możliwego
do oszacowania zobowiązania. Dodatkowo dyrektorowi finansowemu zarzucono stosowanie licznych korekt oraz zapisów dotyczących rozwiązywania fikcyjnych rezerw, co skutkowało zmniejszaniem kosztów. Spirala tworzenia rezerw na
fuzje nakręcała się: aby zachować pozory stabilności, jednostka musiała tworzyć
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kolejne rezerwy. Dyrektorzy WorldCom wyszukiwali i przejmowali coraz większe
nabytki, aby utworzyć rezerwę, a później z niej zrezygnować i powiększyć niedostateczne zyski. Ceny akcji WorldCom rosły, co pozwalało na następne fuzje86.
Niestety, wiemy, że historia wzrostu WorldCom zakończyła się jednym z najgłośniejszych bankructw świata.
Podsumowanie

Rezerwy stanowią szeroką kategorię finansową. Występuje wiele przesłanek
ich tworzenia, ale samo ich ujęcie zależy w głównej mierze od decyzji samego
podmiotu gospodarczego i osądu kierownictwa. Precyzyjne ustalenie wartości
rezerw jest trudne i bazuje na szacunkach, co może stać się łatwym narzędziem
manipulacji księgowych. Cechą charakterystyczną procesu wyceny rezerw jest
to, iż zmiana jednego z założeń będzie istotnie wpływać na kwotę tej wielkości
ekonomicznej, wykazywaną zarówno w księgach rachunkowych, jak i sprawo
zdaniu finansowym. W dalszej kolejności zmiana określonych warunków przełoży się na przedstawienie kondycji finansowej podmiotu, analizę i ocenę jej sytuacji
ekonomicznej87.
Rezerwy są więc realnym narzędziem polityki ekonomicznej i bilansowej
firmy, którego znaczenie rośnie wraz ze wzrostem niepewności i ryzyka, towarzyszących działalności gospodarczej. Wycena rezerw przy rosnącej niepewności
zjawisk jest szczególnie trudna, nie zawsze możliwe jest ustalenie ścisłych reguł
przeprowadzenia szacunków, co w rezultacie poszerza pole rachunkowości oszukańczej, swobodnego działania przekładającego się na wiarygodność informacji generowanych z systemu rachunkowości. Ponadto właściwe wykorzystanie
rezerw w polityce bilansowej wymaga często rozległej wiedzy z rachunkowości
oraz interdyscyplinarnej wiedzy o samym przedsiębiorstwie.
Podsumowując, należy podkreślić, że firmy, podejmując jakiekolwiek decyzje
odnośnie do rezerw, powinny kierować się racjonalnością, a w odniesieniu do
ich wymiaru sprawozdawczego − zasadą rzetelnego i wiernego obrazu. Regulacje prawne wyraźnie wskazują, że podejmowanie decyzji i dokonywanie ocen
w warunkach niepewności nie są usprawiedliwieniem dla kreowania nadmiernych rezerw. Z drugiej strony brak ujęcia rezerw, gdy występuje taka potrzeba
(istnieje obecnie obowiązek), naruszałby zasady współmierności i ostrożności.
Niezbędne jest w tym wypadku szukanie równowagi i tzw. złotego środka.

86
87
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Andrzej Jackiewicz1, Hanna Szeląg2

Audyt podatku od towarów i usług jako
narzędzie weryfikacji rzetelnego/nierzetelnego
prowadzenia ksiąg rachunkowych

Wprowadzenie

Badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych to proces złożony i obarczony ryzykiem. W wyniku badania biegły rewident powinien w opinii stwierdzić, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację
majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Do szczególnie wrażliwych obszarów badania należą rozrachunki publiczno-prawne, w tym m.in. z tytułu rozliczeń VAT, co wynika z wielu przyczyn, do
których można zaliczyć:
– często zmieniające się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz
przepisy wykonawcze;
– brak doprecyzowania niektórych przepisów;
– rozbieżne interpretacje urzędowe ustawy o VAT i przepisów wykonawczych;
– w sytuacjach spornych konieczność rozstrzygania sporów na drodze postępowania sądowego (WSA, NSA);
– niepełną implementację Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28.11.2006 r. do polskiej ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych;
– dość częste nierespektowanie przez organy podatkowe orzecznictwa WSA,
NSA i ETS w zakresie podatku VAT;
– konieczność powoływania się na bogate orzecznictwo ETS i Dyrektywę 2006/
112/WE;
– wiedzę i umiejętności praktyczne służb finansowo-księgowych.
1

2

Dr Andrzej Jackiewicz, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Katedra Rachunkowości, kierownik
Zakładu Rachunkowości Finansowej, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Brodnicy, od wielu
lat zajmuje się kontrolą wewnętrzną, współpracuje z firmami konsultingowymi, przygotowuje
prywatne opinie księgowo-podatkowe.
Mgr Hanna Szeląg, biegły rewident, sekretarz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – Oddziału
Regionalnego w Łodzi.
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Na tym tle warto wskazać kilka przykładów. Począwszy od 2011 r., nastąpiła
zmiana PKWiU z 1997 r. na PKWiU w 2008 r. Rola klasyfikacji statystycznych
jest od 2011 r. mniejsza, ale w wielu przypadkach to przedsiębiorcy muszą ustalać
właściwą stawkę VAT.
Odnosząc się do art. 43 ustawy, poważnym problemem stało się określenie
usług, które będą korzystały ze zwolnienia z VAT, m.in. w ochronie zdrowia,
a które należy opodatkować stawką podstawową. Dylematem dla przedsiębiorców
było rozróżnienie usług gastronomicznych od sprzedaży towaru w celu ustalenia
odpowiedniej stawki VAT (5, 8 lub 23%). I w tym przypadku należało posiłkować
się orzecznictwem ETS. Zmiany w zakresie zwolnień na 2011 r. i próbę interpretacji przepisów ustawy o VAT na 2011 r. obszernie przedstawili D. Kosacka-Łędzewicz i B.Olszewski3.
Wiele problemów interpretacyjnych sprawiały premie pieniężne, które przez
organy podatkowe, Ministra Finansów oraz orzecznictwo traktowane były w dwojaki sposób: niektóre składy orzekające przyznawały rację organom podatkowym,
twierdząc, że ze względu na ścisły związek przyznanej premii pieniężnej z wysokością obrotu oraz jednorodny charakter sprzedawanych towarów można było
mówić o rabacie opisanym w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT (NSA I FSK 361/11
z 21.12.2011 r.). Zgodnie z powołanym przykładowym wyrokiem sąd nie znajdował przeszkód prawnych, aby rabatem objęto więcej niż jedną dostawę, w sytuacji
gdy podstawą jego przyznania jest wartość wszystkich dostaw na rzecz jednego
nabywcy. Zdaniem sądu, jeśli świadczenie nazwane przez strony umowy „premią
pieniężną” można powiązać z dostawami dokonanymi w przyjętym okresie rozliczeniowym, to nawet jeżeli wypłacane są one po uregulowaniu należności, powinny być traktowane jako rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT,
mają one bowiem bezpośredni wpływ na wartość dostawy i w efekcie prowadzą
do obniżenia wartości (ceny) dostawy oznaczonych towarów. Równolegle, prawie
w tym samym czasie również NSA zaprezentował odmienne stanowisko w orzeczeniu I FSK 432/10 z 24.03.2011 r., zgodnie z którym wypłacana nabywcy przez
dostawcę premia pieniężna jedynie z tytułu osiągnięcia przez niego satysfakcjonującej dostawcę wielkości obrotów, jako nieodnosząca się do konkretnych transakcji, stanowi nagrodę za osiągnięcie tego rezultatu i nie stanowi obniżki ceny,
a sposób jej wyliczenia może być dokonany różnymi metodami. Z uwagi na istnienie dwóch wykluczających się wzajemnie wykładni przepisów prawa w przedmiocie kwalifikacji świadczenia wypłacanego w ramach premii pieniężnej wątpliwość została rozstrzygnięta przez poszerzony skład 7 sędziów w uchwale I FPS
2/12 NSA z 25.06.2012 r. W uchwale sąd stwierdził „[…] Wypłata kontrahentowi
bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumie3

D. Kosacka-Łędzewicz, B. Olszewski, VAT w 2011 r. Zmiany od 1 stycznia 2011 r., D&K Edukacja
Consulting Sp. z.o.o; Białystok 2011.
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niu art. 29 ust. 4 ustawy [...] o podatku od towarów i usług […], zmniejszający
podstawę opodatkowania”.
Zatem aktualnie premie mają być – zgodnie z uchwałą w składzie 7 sędziów –
traktowane jako rabat skutkujący koniecznością wystawienia faktury korygującej
i nie wystarczy udokumentować ich notą księgową.
Podobnych przykładów można przytoczyć wiele, ale problem w tym, jaki
punkt widzenia ma przyjąć biegły rewident: czy urzędowe interpretacje, czy też
może zająć inne stanowisko. To ryzyko wykonywania zawodu biegłego rewidenta.
Celem artykułu jest prezentacja uwarunkowań audytu podatku VAT, przykładów audytu opierających się na dokumentacji roboczej biegłego rewidenta, a także zasygnalizowanie nowych wyzwań w związku ze zmianą ustawy o podatku od
towarów i usług i przepisów wykonawczych na 2013 r.
1.	Badanie ksiąg rachunkowych.
Księgi rachunkowe a księgi podatkowe

Biegły rewident zobowiązany jest do rzetelnego badania ksiąg rachunkowych
i sporządzenia opinii i raportu z badania. Prawo podatkowe posługuje się pojęciem „księgi podatkowe”, przez które rozumie się księgi rachunkowe, podatkową
księgę przychodów i rozchodów, ewidencję oraz rejestry, do których prowadzenia
obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci4. Jednocześnie art. 193 stanowi,
że księgi podatkowe powinny być rzetelne i niewadliwe, co oznacza, że zapisy
powinny odzwierciedlać stan rzeczywisty i powinny być prowadzone zgodnie
z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów.
Zatem do grupy przepisów i innych unormowań wyznaczających ramy prawne rozliczeń podatku od towarów należy zaliczyć:
– ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
– ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z późn. zm.);
– ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. oraz z dnia 18 marca 2011 r., dotyczące
zmian ustawy o podatku od towarów i usług;
– przepisy wykonawcze do ustawy o VAT;
– Dyrektywę 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej;
– ordynację podatkową.
W praktyce niezbędne staje się również wykorzystanie bogatego orzecznictwa
ETS, WSA, NSA, które dość często wyraża pragmatyzm i jest bardziej przyjazne
podatnikom.

4

Art. 3 pkt 4 ordynacji podatkowej.
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2.	Analityczne obszary badań rozliczeń VAT

Przy omawianiu tego zagadnienia należy zwrócić uwagę na fakt, że biegły
rewident, zapoznając się ze specyfiką rozliczeń VAT, określa program badania,
a w ramach niego dobiera m.in. procedury, techniki i zakres badania zagadnienia
rozliczeń VAT. Z praktyki wynika, że w celu zbadania obszaru VAT biegły analizuje następujące dowody badania i zagadnienia:
– deklaracje VAT-7;
– faktury, faktury korygujące, noty korygujące, itp. (elementy niezbędne na fakturze, stawki VAT, dekretacje);
– obowiązek podatkowy;
– rejestry zakupu;
– rejestry sprzedaży;
– rejestry nabyć WNT;
– rejestry dostaw WDT;
– rejestry zakupu środków trwałych;
– zapisy na kontach rozrachunkowych VAT (VAT naliczany, VAT należny,
korekty VAT itp.) oraz wyciągi z kont;
– zapisy na kontach sprzedaży (produktów) towarów, materiałów, usług według
stawek;
– podatek naliczony do odliczenia;
– kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym;
– prowadzoną ewidencję za pomocą kas rejestrujących;
– umowy najmu, usług, doradztwa itp.;
– rozliczanie VAT od zakupu środków trwałych;
– transakcje wewnątrzwspólnotowe (WDT, WNT);
– transakcje eksportowo-importowe;
– kwoty przeniesione z rejestrów do deklaracji VAT-7;
– zaliczki otrzymane i faktury zaliczkowe;
– podstawę opodatkowania;
– rozliczanie VAT strukturą zakupów;
– korekty deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem (za cały rok i weryfikacja
zapisów w księgach);
– zasadność zwrotu podatku VAT;
– dane dotyczące zakupów i sprzedaży i ich zgodność z rejestrami zakupu
i sprzedaży pod kątem rzetelności rozliczeń VAT (brak ujmowania w rejestrach, kasowanie faktur w systemie F-K);
– deklarację VAT-7 za grudzień – kwota nadpłaty/podatek do zapłaty i porównanie w Bilansie Zamknięcia i Bilansie Otwarcia – pod kątem zobowiązań
publiczno-prawnych, w tym m.in. z tytułu VAT;
– protokoły kontroli podatkowej;
– decyzje wymiarowe;
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wnioski o interpretacje podatkowe itp.5.
Tak zarysowany obszar badań, niewątpliwie bardzo ambitny, ale o wyraźnym
profilu praktycznym, może stanowić podstawę audytu rozliczeń VAT. Należy
zauważyć, że każde z wymienionych zagadnień jest istotne dla rzetelności audytu,
co autorzy uzasadnią przykładami.
Rozpatrując obowiązek podatkowy, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 19
ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru
lub wykonania usługi z zastrzeżeniami. Jeżeli jednak sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, wówczas obowiązek podatkowy
powstaje nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usług.
Oznacza to, że jeżeli wydanie towaru nastąpi 29 września br., fakturę można
wystawić najpóźniej do 6 października br., a więc w rejestrze sprzedaży zostanie
ujęta w październiku i podatek VAT należy rozliczyć do 25 października, i w tym
terminie złożyć deklarację VAT-7.
W przypadku transakcji WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów)
obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia po miesiącu, w którym dokonano dostawy (np. 15.10.2012 r.) zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT. Jeżeli jednak podatnik
otrzymał fakturę wystawioną przez podatnika VAT/UE przed dniem 15 następnego miesiąca, przykładowo 30 września, wówczas obowiązek podatkowy powstaje 30 września, tj. z chwilą wystawienia faktury. W tej sytuacji faktury należy
ująć w rejestrze WDT za miesiąc wrzesień. To najprostsze sytuacje, ale w wielu przypadkach rozliczanie i próby rozpoznania problemu stają się poważnym
wyzwaniem.
Na uwagę zasługuje rozliczenie VAT strukturą zakupów, w przypadku gdy
mamy do czynienia ze sprzedażą mieszaną, tj. zwolnioną i opodatkowaną. Proporcja sprzedaży ustalana jest na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT wg wzoru 46:

–

P=

Su
Su+Sn

gdzie:
P – oznacza proporcję sprzedaży
Su – oznacza wartość sprzedaży uprawniającej do odliczania podatku naliczonego
Sn – oznacza wartość sprzedaży nieuprawnionej do odliczania VAT

Rozliczanie VAT strukturą zakupów polega na wstępnym rozliczeniu podatku
naliczonego i jego korekcie rocznej. Ma to miejsce w tych podmiotach, w których
5
6

Opracowanie własne autorów na podstawie praktyki zawodowej.
Częściowe odliczenie VAT i korekta podatku naliczonego, „Gazeta Podatkowa” 15.11.2007, nr 92,
s. 1 [Dodatek nr 1].
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występuje sprzedaż zwolniona i opodatkowana, przykładowo: w spółdzielniach
mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych, przy zakupie środków trwałych
w działalności mieszanej. Dlaczego weryfikacja wskaźnika, np.: P=73%, jest istotna?
Otóż im wyższy wskaźnik, tym większą część podatku naliczonego możemy odliczyć
od zakupów, tj. 73% podatku naliczonego. Jeżeli jednak biegły zweryfikuje i ustali
wskaźnik P na poziomie 68%, oznacza to, że nastąpi wzrost zobowiązań z tytułu VAT,
firma bowiem odliczy jedynie 68%, a nie 73% podatku naliczonego VAT od zakupów.
Jak łatwo dostrzec, poprawność rozliczeń VAT wynika nie tylko z wysokiej
wiedzy dotyczącej rozliczeń VAT, ale też z rzetelności badania podmiotów przez
biegłych rewidentów. To bardzo odpowiedzialne zadanie, obciążone ryzykiem.
Dotyczy ono m.in. poprawnego ustalenia licznika i mianownika, które rzutują na
wielkość proporcji7.
3. Wybrane problemy związane z badaniem prawa do odliczenia
podatku VAT naliczonego przez jednostki, które dokonują
sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej oraz nieobjętej VAT
Przykład 1. Opodatkowanie przychodów objętych dotacją i skutki
rozliczenia VAT naliczonego

1) Podmiot badany
Jednostka świadcząca usługi medyczne finansowane częściowo przez NFZ,
a częściowo dotacjami z urzędu miasta (UM).
2) Opis badanego zagadnienia
Badana jednostka świadczy usługi na rzecz mieszkańców jednego z polskich
miast. Jedna część usług objęta jest kontraktami z NFZ, a pozostała część finansowana jest na podstawie umów dotacji zawartych z UM.
Część usług objęta kontraktem z NFZ dokumentowana jest fakturą VAT
i objęta stawką zw. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. W tym zakresie kluczowy biegły nie wniósł uwag. W celu potwierdzenia prawidłowości rozliczenia dotacji zapoznano się z treścią zawartych przez jednostkę umów z UM.
W toku badania stwierdzono, że otrzymane kwoty dotacji jednostka ujmuje poza
systemem ewidencji VAT.
3) Zagadnienia wymagające wyjaśnienia
W toku badania powstała wątpliwość, czy jednostka prawidłowo wyłącza opisane dotacje z ewidencji VAT, czy nie powinny być one objęte obowiązkiem podat7

T. Bielęda, H. Kończal, K. Rybacka, M. Sieniecka, VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na
2012 rok, stan prawny 1.10.2012 r., Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., s. 165.
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kowym na mocy art. 29 ust. 1, zgodnie z którym: „obrót zwiększa się o otrzymane
dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni
wpływ na cenę (kwotę należną) […] usług świadczonych przez podatnika” i ujęte
w dacie wpływu na rachunek bankowy, tj. zgodnie z 19 ust. 13 pkt 21 oraz objęte
stawką zw. – tak jak podstawowe usługi.
W toku badania stwierdzono konieczność wyjaśnienia powyższego zagadnienia. Warto w tym miejscu podkreślić, że niezależnie od sposobu rozstrzygnięcia opisanego zagadnienia nie wystąpiłaby w jednostce zaległość w podatku VAT
należnym, gdyż nawet gdyby jednostka objęła ten przychód rozliczeniem VAT,
to winna była zastosować stawkę zw. Oznacza to, że albo VAT by nie wystąpił –
w związku z ujmowaniem dotacji poza systemem VAT, albo kwota VAT byłaby
równa zeru – w związku z zastosowaniem stawki ZW przy włączeniu otrzymanych dotacji do rozliczeń VAT-owskich. Jednakże zdaniem biegłego to nie problem VAT-u należnego był kluczowy w analizie opisanego zagadnienia. Oczywiście należy stwierdzić, że konieczność rozstrzygnięcia ww. zagadnienia wynikała
z samej istoty badania, które ma na celu potwierdzenie prawidłowości zastosowanych przez jednostkę rozwiązań systemowych, ale kluczowe stało się zbadanie wpływu zastosowanych rozliczeń na rozliczenie podatku VAT naliczonego.
Doprecyzowując – zadaniem biegłego było sprawdzenie i ocena prawidłowości ustalenia proporcji wskaźnika odliczenia VAT. Rozstrzygnięcie w zakresie
objęcia lub nieobejmowania przychodów z tytułu ww. dotacji VAT-em i stawką
zw. wywierało wpływ na ustalenie wskaźnika proporcji odliczenia, albowiem –
jeśli dotacje objęte byłyby zwolnieniem z VAT, powodowałyby zwiększenie mianownika proporcji, a w konsekwencji zmniejszenie wskaźnika proporcji odliczenia VAT. Biegły w toku badania oszacował, że w analizowanej jednostce objęcie
ww. dotacji VAT-em powodowałoby obniżenie wskaźnika odliczenia poniżej 2%,
czyli powodowałoby pozbawienie jednostki prawa odliczenia VAT (zgodnie z art.
90 ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT), natomiast nieobjęcie dotacji VAT-em powodowałoby zmniejszenie mianownika proporcji – co w konsekwencji oznaczałoby wzrost
wskaźnika ponad 2% i zaowocowałoby koniecznością rozliczania VAT-u od zakupów służących sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej – strukturą.
Podkreślić tu należy, że analiza niewywołującego skutków zagadnienia
VAT-u należnego od przychodów ze sprzedaży – pozornie niepowodująca zagrożeń dla rozliczeń jednostki w związku z objęciem tej sprzedaży stawką zw. powoduje niebezpieczeństwo nieprawidłowości w kolejnych badanych obszarach.
Zagadnienie to ma również wpływ na zagadnienia rachunkowe – sprawozdanie
finansowe w części rachunek zysków i strat. Brak odliczenia podatku VAT powoduje jego ujęcie w kosztach jednostki, które obniżają jej wynik finansowy. Biegły,
wydając opinię o sprawozdaniu finansowym, ma ogólnie wypowiedzieć się, czy
wynik jednostki jest ustalony prawidłowo. Zatem prawidłowość zaewidencjonowanych w jego ciężar kosztów jest zagadnieniem, które powinno być przez niego
ocenione w toku badania.
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Jak już wcześniej wykazano – prawidłowość rozliczenia dotacji ma wpływ
na: rozliczenie VAT-u należnego, naliczonego i rachunkowość jednostki. To nie
są wszystkie skutki, jakie to zagadnienie wywołuje. Ma ono również wpływ na
rozliczenie podatku CIT, gdyż VAT naliczony, którego nie odliczono a podlegał
odliczeniu – nie stanowi kosztu podatkowego w myśl art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy
o CIT.
4) Ocena zagadnienia przez kluczowego biegłego
Kluczowy biegły posiłkował się w analizie zagadnienia uchwałą NSA w składzie 7 sędziów (Warszawa, 24.10.2011 r., sygnatura: I FPS 9/10; publikacja LEX
nr 964538), zgodnie z którą: „W świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90
ust. 1 i 2 u.p.t.u. czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego
przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy” oraz „W konsekwencji,
za trafne należy uznać wynikające z tych orzeczeń stanowisko, że w przypadku
podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych tylko z czynnościami
opodatkowanymi oraz z czynnościami niepodlegającymi podatkowi (których nie
da się jednoznacznie przypisać do jednej z tych kategorii czynności), podatnik nie
stosuje odliczenia częściowego wedle proporcji określonej na podstawie art. 90
ust. 3 u.p.t.u., lecz odliczenie pełne. Wartość czynności niepodlegających w ogóle
opodatkowaniu nie wchodzi bowiem do sumy wartości obrotów ustalanych dla
potrzeb liczenia proporcji sprzedaży”.
Analizując powołaną uchwałę NSA, biegły stwierdził, że aby potwierdzić prawidłowość zastosowanych przez jednostkę zasad rozliczeń kluczowa jest ocena
– czy otrzymywane dotacje są tzw. dotacjami do ceny – opisanymi w art. 29 ust. 1
ustawy o VAT. Trudność oceny wynikała ze sformułowania zawartego w umowach
dotacji. Zgodnie z zapisami umownymi dotacja nazwana była dotacją celową – na
realizację przez jednostkę konkretnych zadań w zakresie leczenia i profilaktyki
zdrowia. Zgodnie z umową określona była wartość jednostkowa świadczenia (bez
wskazania, czy wartość ta ustalona była na podstawie ceny, czy kosztu) i limit
świadczeń, za jaki może być przyznana dotacja. Ponadto w umowie określone
były transze dotacji, które następnie miały być rozliczane z faktycznym wykonaniem – czyli na podstawie liczby faktycznie zrealizowanych świadczeń. Bardzo
ważny w ocenie biegłego jest również fakt, że świadczenia objęte umową dotacji
nie są przez jednostkę świadczone dla innego zleceniodawcy poza UM.
W ocenie jednostki otrzymana dotacja nie powinna być traktowana jako dotacja do ceny, gdyż zapisy umowne interpretowała ona tak, że opisana w umowach
dotacji wartość świadczenia – w związku z brakiem nazwania ją ceną – nie ma
charakteru ceny. Zgodnie z uzasadnieniem jednostki, ponieważ udział w badaniu
medycznym lub terapii jest dla pacjenta nieodpłatny, to nie dochodzi do transakcji kupna-sprzedaży usług, gdyż płatność za wykonane świadczenia nie jest
dokonywana przez odbiorcę usługi. Co więcej, w ocenie jednostki kwota przyzna-
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nej dotacji kalkulowana jest na podstawie jednostkowego kosztu poszczególnej
usługi oraz ilości wykonanych świadczeń w określonym terminie. Innymi słowy,
otrzymana dotacja nie stanowi dodatkowego wynagrodzenia za świadczone usługi, ale stanowi refundację kosztów poniesionych przez badaną jednostkę w celu
przeprowadzenia zleconych badań i terapii. Stanowisko jednostki znajduje jej zdaniem potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów IPPP2/443671/11-4/MM z 8 września 2011 r., w której dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że „[...] pozyskana dotacja (ze środków unijnych) nie będzie miała
bezpośredniego związku ze sprzedażą, nie będzie przyznawana jako dopłata do
ceny usługi, a przeznaczona będzie na pokrycie poniesionych kosztów w ramach
realizowanego projektu. Oznacza to, że dotacja ma charakter zakupowy, a nie ma
na celu sfinansowania otrzymaną dotacją wynagrodzenia za świadczone usługi
w rozumieniu ustawy o VAT. Tym samym dotacja ze środków unijnych, czyli
otrzymany zwrot poniesionych kosztów, nie będzie stanowiła obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej
VAT w myśl art. 5 ust. 1 ustawy o VAT [...]”.
Jednakże biegły nie mógł zgodzić się z takim stanowiskiem. W ocenie biegłego
sprzedaż usług medycznych w ramach kontraktu z NFZ nie odbiega od sprzedaży
usług medycznych i terapii w ramach kontraktu z UM. W obydwu przypadkach
beneficjentem usługi jest pacjent, a obciążony jest podmiot trzeci. W ocenie biegłego pomimo odmiennego nazwania umowy (kontrakt z NFZ, a dotacja z UM)
– należy analizować skutki opisanych dwóch umów z zastosowaniem wyższości
treści ekonomicznej nad formą prawną – co zdaniem biegłego prowadzi do wniosku, że „dotacja” z UM powinna być traktowana jako wynagrodzenie za świadczenie usług i ujęta jako obrót w VAT z zastosowaniem stawki ZW z uwzględnieniem
korekty: podatku naliczonego, ujęcia w rachunkowości i w podatku dochodowym
od osób prawnych.
Przykład 2. Rozliczenie VAT-u z faktur za media strukturą „powierzchni”

1) Podmiot badany
Jednostka świadcząca usługi medyczne objęte stawką zw. – zgodnie
z art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz dokonująca wynajmu powierzchni własnych zasobów
– objętego stawką podstawową.
2) Opis badanego zagadnienia
Badana jednostka świadczy usługi medyczne objęte stawką zw. – zgodnie
z art. 43 ust. 1 pkt 18 oraz usługi wynajmu powierzchni użytkowej części niezajmowanych przez siebie lokali (gabinetów lekarskich), objęte stawką podstawową.
Dla celów kalkulacji świadczonych usług jednostka dokonuje podziału ponoszonych kosztów utrzymania lokali – takich jak m.in.: energia elektryczna, cieplna,
sprzątanie, dozór – na trzy części:
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–
–
–

koszty związane z powierzchnią, na której świadczone są usługi medyczne;
koszty związane z powierzchnią, która jest wynajmowana oraz
koszty związane z powierzchnią zajmowaną przez zarząd i administrację
spółki.
Aby opisany stan faktyczny był kompletny, należy zaznaczyć, że jednostka
nie zainstalowała liczników zużycia energii elektrycznej, cieplnej i zużycia wody
w wynajmowanych pomieszczeniach. Uzasadnieniem takiego działania były często zmieniające się wynajmowane powierzchnie.
Stąd w celu przypisania kosztów utrzymania lokalu do poszczególnych typów
działalności jednostka dokonuje przypisania kosztów, takich jak: remonty czy
drobne naprawy – bezpośrednio z fakturą zakupu, a koszty mediów, utrzymania
czystości, ochrony itp., dzieląc faktury zakupu proporcją powierzchni przypisaną
do odpowiedniego typu działalności.
3) Zagadnienie wymagające wyjaśnienia
Podczas badania przychodów ze sprzedaży po stwierdzeniu, że w jednostce
występuje sprzedaż zwolniona oraz opodatkowana podatkiem VAT, kluczowy biegły poddał analizie realizację przez jednostkę prawa do odliczenia VAT od zakupów związanych z wynajmem. W toku badania stwierdzono, że jednostka stosuje
ustalony w polityce rachunkowości wskaźnik podziału kosztów używany do celów
kalkulacji kosztu wytworzenia sprzedawanych usług również do podziału kwot
z faktur zakupu związanych ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną i mieszaną.
4) Ocena zagadnienia przez kluczowego biegłego
Zagadnienie, które występuje w jednostce, dotyczy interpretacji zapisu art. 90
ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z powołanym przepisem „w stosunku do towarów
i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności,
w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik
jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych
z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego”. Natomiast zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT:
„Jeśli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa
w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty
podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego” – z zastosowaniem proporcji liczonej zgodnie z art. 90 ust. 4-9 ustawy o VAT.
Badana jednostka ma niewątpliwie prawo odliczyć w całości podatek VAT
wynikający z faktur zakupu, które związane są z działalnością opodatkowaną,
czyli m.in. z wynajmowaną powierzchnią. Nie ma prawa odliczyć VAT-u z faktur zakupu dotyczących zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną dotyczącą
działalności medycznej, a podatek wynikający z zakupów dotyczących kosztów
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zarządu i administracji – jako służących zarówno sprzedaży zwolnionej, jak i opodatkowanej – powinien być zdaniem biegłego rozliczony wskaźnikiem proporcji,
o którym mowa w ustawie o VAT. Zatem niewątpliwie sama idea podziału zakupów według typów działalności jest właściwa i zgodna z zasadą opisaną w ustawie
o VAT. Wątpliwości biegłego wzbudził dwuetapowy sposób przypisania faktur do
rejestrów zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną i mieszaną. Dwuetapowość stosowanego rozliczenia VAT polegała na tym, że w pierwszej kolejności jednostka badana przyporządkowywała w odpowiednich częściach
podatek naliczony, wynikający z faktur zakupowych, poszczególnym kategoriom
wykonywanych czynności (opodatkowane, zwolnione, mieszane), stosując wybrany przez siebie i opisany w polityce rachunkowości klucz podziału wskaźnikiem
zajmowanej powierzchni przez te trzy typy działalności, a następnie w drugim
etapie stosowała proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT – ale wyłącznie do rozliczenia zakupów uprzednio przypisanych do zakupów związanych ze
sprzedażą „mieszaną”. Zdaniem jednostki zastosowanie proporcji powierzchniowej było obiektywne, miarodajne oraz ekonomicznie uzasadnione, gdyż proporcja
ta oddawała związek wydatków ogólnych zarówno z częścią budynku zajmowaną
przez jednostkę, jak i lokalami zajmowanymi przez najemców.
Powstała zatem wątpliwość na gruncie przepisów ustawy o VAT: czy jednostka
ma prawo przypisać jako zakupy związane bezpośrednio ze sprzedażą objętą VAT
część kwot z faktur zakupu mediów przypisaną na podstawie podziału wskaźnikiem zajmowanej powierzchni? Czy może wobec braku bezpośredniego podziału
kosztów w związku z brakiem podliczników nie powinna zaliczyć całych kwot
z faktur m,in. za zakup mediów jako związanych ze sprzedażą mieszaną (op. i zw.)
i rozliczyć je wskaźnikiem proporcji do VAT?
W analizowanej sytuacji jednostka, przypisując znaczną część z faktur bezpośrednio do rejestru zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, odlicza
znacznie większą kwotę VAT, niż gdyby faktury te ujmowała w rejestrze faktur
zakupu związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną i odliczała częściowo
– proporcją.
Rozstrzygnięcie opisanego zagadnienia ma wpływ na kwotę podatku odliczenia, a w konsekwencji rzutuje również na koszty spółki – czyli badane sprawozdanie finansowe, tj. na rachunek zysków i strat. Nieodliczony bowiem VAT lub
odliczony w mniejszej kwocie powoduje ujęcie podatku w kosztach jednostki.
Analizując opisane zagadnienia, biegły podkreślił, że prawo do odliczenia
podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być
ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, ale jego fundamentalne
prawo. Możliwość zatem wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa
do odliczenia ma związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.
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Kontynuując rozważania, biegły dokładnie prześledził zapis art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, z którego wynika, że podatnik jest obowiązany do odrębnego, a nie
bezpośredniego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W ocenie biegłego mogłoby to oznaczać, że właśnie takie
odrębne określenie kwot ma miejsce w przypadku zastosowania zasady przypisywania kwot podatku naliczonego proporcją udziału powierzchni, na której prowadzona jest działalność opodatkowana w stosunku całości powierzchni, której
dotyczy faktura zakupu.
Jednakże z drugiej strony – w ustawie o VAT nie ma zapisu, który umożliwiałby jednostce podział kwot wynikających z jednej faktury zakupu jakimkolwiek
innym „kluczem podziału” niż ten, który wskazany jest w art. 90 ust. 3 ustawy
o VAT. Zatem stosowanie wskaźnika odliczenia VAT niemającego umocowania
w obowiązujących przepisach prawa powinno być ocenione jako nieprawidłowe.
Biegły zwrócił uwagę, że zagadnienie to było przedmiotem rozważań NSA we
Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 193/12 z 26.04.2012), który odrzucił możliwość stosowania innego niż opisany klucza podziału w ustawie o VAT, jednakże nadal można uzyskać odmienne odpowiedzi udzielane w tym zakresie przez Ministra Finansów (m.in. Dyr. Izby Skarbowej w Łodzi z 7.09.2012, IPTPP1/443-516/12-4/AK,
Dyr. Izby Skarbowej w Warszawie z 25.02.2008 r. 1401/PV-I/4407/14-3/07/JKr).
Przykład 3. Wpływ udzielanych pożyczek na ustalenie wskaźnika proporcji odliczenia VAT

1) Podmiot badany
Jednostka działająca w formie spółki komandytowej zajmująca się wynajmem
nieruchomości zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych – zarejestrowana jako
czynny podatnik VAT. Jednostka udzieliła w okresie 3 ostatnich lat 5 pożyczek
innym podmiotom.
2) Opis badanego zagadnienia
Podstawową działalnością jednostki jest wynajmem mieszkań i lokali użytkowych posiadanych. Usługi wynajmu lokali użytkowych objęte są stawką podstawową, a usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym na cele mieszkaniowe objęte są zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1
pkt 36 ustawy o VAT. Poza podstawową działalnością jednostka badana udzieliła
na przestrzeni ostatnich trzech lat pięciu oprocentowanych pożyczek. Zgodnie
z zawartymi umowami odsetki ustalone były na podstawie stóp rynkowych, a termin płatności odsetek od pożyczek przypadał na koniec każdego kwartału. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 otrzymane odsetki jednostka obejmowała stawką zw.
na podstawie wystawionej faktury VAT w dniu spłaty odsetek. W toku badania
ustalono również, że jednostka – w związku z występowaniem sprzedaży zwol-
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nionej i opodatkowanej – ma obowiązek stosować rozliczenie VAT-u naliczonego
wskaźnikiem opisanym w art. 90 ustawy o VAT.
3) Zagadnienia wymagające wyjaśnienia
Kluczowy biegły w toku badania stwierdził prawidłowość ujęcia przychodów
oraz objęcia ich właściwymi stawkami VAT. Badaniem biegły objął również sposób rozliczenia VAT-u naliczonego od faktur zakupu. W toku badania wątpliwość
biegłego wzbudził sposób ustalenia przez badaną jednostkę wskaźnika odliczenia
VAT-u strukturą sprzedaży, który powinien być ustalony zgodnie z art. 90 ust. 3
ustawy o VAT. Zgodnie z powołanym zapisem ustawowym proporcję tę ustala się
jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym
z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi jednostce nie przysługuje takie prawo. Ponadto w myśl art. 90 ust. 6 ustawy do obrotu,
o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji
dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41,
w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie. W toku badania biegły stwierdził, że jednostka potraktowała objęte zwolnieniem przychody
z tytułu odsetek jako czynności sporadyczne, a zatem nie ujęła ich w mianowniku
wskaźnika. W wyniku takiego podejścia obliczyła wskaźnik uprawniający ją do
odliczenia VAT w wysokości wyższej, niż gdyby nie potraktowała obrotu z tytułu
odsetek jako czynności sporadycznych. Temat ten, zdaniem biegłego, wymagał
szczegółowej analizy, gdyż odmienne jego rozstrzygnięcie powodowałoby zmianę wysokości VAT-u podlegającego odliczeniu, a tym samym wysokości kosztów
i w konsekwencji prezentacji rachunku zysków i strat.
Zdaniem biegłego należało rozstrzygnąć, czy w świetle art. 90 ust. 6 ustawy
o podatku od towarów i usług można było przyjąć, że działanie polegające na
udzieleniu przez jednostkę badaną pięciu pożyczek na przestrzeni trzech lat było
działaniem sporadycznym i w konsekwencji można było nie wliczać przychodu
z tytułu odsetek do obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od
towarów usług.
4) Ocena zagadnienia przez kluczowego biegłego
Biegły przeanalizował przepis art. 90 ust. 6 ustawy o VAT. Zgodnie z powołanym przepisem: „do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych
w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie”. Po analizie ww. przepisu biegły stwierdził, że kluczowe dla rozstrzygnięcia zagadnienia jest zdefiniowanie słowa „sporadycznie”. Biegły stwierdził, że
zarówno w ustawie o VAT, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy
ustawodawca nie zdefiniował tego pojęcia. Również przepisy unijnych dyrektyw
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w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, tj. VI Dyrektywy
i Dyrektywy 2006/112/WE, która z dniem 1 stycznia 2007 r. zastąpiła VI Dyrektywę, nie precyzują, co należy rozumieć przez „sporadyczne wykonanie czynności” czy „pomocnicze transakcje finansowe”. Zestawiając te dwa przepisy: ustawy
o VAT oraz 112 Dyrektywy, należy dodać, że ustawodawca krajowy posłużył się
sformułowaniem „czynności dokonywane sporadycznie”, podczas gdy w regulacji wspólnotowej (w art. 174 ust. 2 lit. b Dyrektywy 2006/112) występuje pojęcie
„pomocniczych transakcji finansowych”. Biegły uznał, że wobec braku definicji
w przepisach regulujących zasady opodatkowania VAT-em powinien się posłużyć
definicją słownikową zagadnienia. W znaczeniu słownikowym „czynności wykonywane sporadycznie” oznacza „zjawiające się, występujące rzadko, od czasu do
czasu, nieregularnie, przypadkowo”8. W ocenie biegłego „występowanie sporadyczne” oznacza występowanie zdarzeń w sposób incydentalny, ale nie wyklucza to ich powtarzalności – oczywiście do czasu, gdyby przerodziły się w stały
element działalności, natomiast czynności pomocnicze to takie czynności, które
mogą występować zdecydowanie częściej, ale ich celem jest pomocnicza funkcja
w stosunku do działalności podstawowej. Zatem pojęcie z Dyrektywy „działalność
pomocnicza” jest – zdaniem biegłego – pojęciem szerszym niż pojęcie „działalność sporadyczna”, na którą powołuje się ustawa o VAT. W toku analizy zagadnienia biegły próbował odnaleźć pomoc w opublikowanym orzecznictwie. Między
innymi w wyroku WSA w Gliwicach IIISA/GI 512/12 z 3.07.2012. W wyroku tym
sąd ocenił: „nie można nie zauważyć, iż ocena, czy udzielanie pożyczek ma charakter sporadyczny, oparta jest na nieostrych kryteriach i wymaga każdorazowo
rozważenia, czy w konkretnych okolicznościach udzielone pożyczki można uznać
za czynności sporadyczne. Trzeba wziąć zatem pod uwagę wartość, ilość, częstotliwość pożyczek, stopień zaangażowania aktywów podatnika, na treść całokształtu jego działalności”. Sąd argumentował, że „kluczowym dla rozstrzygnięcia jest
sprawdzenie, czy przychody z tytułu udzielonych pożyczek były stałym i koniecznym uzupełnieniem przychodów spółki z działalności podstawowej którą prowadziła”. W innym wyroku (WSA, Warszawa, 20.07.2011 r., III SA/Wa 2809/10)
sąd powoływał się na wyroki TSUE, zgodnie z którymi transakcje należy uznać
za sporadyczne w myśl Dyrektywy, gdy angażują bardzo ograniczoną ilość towarów lub usług podlegających VAT. Pod kątem VAT – do transakcji sporadycznych
(pomocniczych) należy zaliczać takie transakcje, które nie wiązały się lub w bardzo małym stopniu wiążą się z wykorzystaniem składników majątkowych oraz
usług, które przy ich zakupie podlegały opodatkowaniu. Zatem (również w wyroku WSA we Wrocławiu z 22.11.2011, I SA/Wr 1410/11) sąd potwierdził, że linia
orzecznictwa TSUE opiera się nie na analizie częstotliwości transakcji, ale analizie
stopnia wykorzystania zasobów, przy których nabyciu przysługiwało prawo do
odliczenia podatku naliczonego.
8

Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. III, PWN, Warszawa 1989, s. 297.
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W toku analizy biegły uznał za właściwą analizę wykładni celowościowej
przepisu. Powodem bowiem wyłączenia sporadycznych transakcji finansowych
ze współczynnika proporcji było uniknięcie zniekształcenia tego współczynnika
oraz naruszenia generalnej zasady neutralności VAT.
Po zapoznaniu się z aktualnymi uzasadnieniami wyroków NSA biegły uznał,
że ocena czy udzielanie pożyczek ma charakter sporadyczny, oparta jest na kryteriach umożliwiających różną interpretację i wymaga każdorazowo rozważenia,
czy w konkretnej sprawie – biorąc pod uwagę: wartość, ilość, częstotliwość pożyczek oraz stopień zaangażowania aktywów jednostki na tle całokształtu jej działalności – czynności można uznać za sporadyczne. W badanej jednostce odsetki
od udzielonych pożyczek stanowiły niewielką wartość w ogólnej kwocie jej przychodów oraz angażowały nieistotną wartość aktywów, zatem biegły uznał, że jednostka prawidłowo nie ujęła kwot zwolnionych w mianowniku proporcji odliczenia VAT-u, co przyczyniło się do odliczenia podatku VAT naliczonego w większej
wartości.
Przykład 4. Konieczność korekty odliczonego VAT-u naliczonego od
inwestycji w obce środki trwałe

1) Podmiot badany
Jednostka prowadzi działalność polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych. W tym celu wynajmuje lokale, które modernizuje i adaptuje na
potrzeby prowadzonej przez siebie działalności. Nakłady poniesione na wynajęte
lokale kwalifikuje jako inwestycje w obce środki trwałe i amortyzuje dla celów
podatkowych w okresie dziesięciu lat – to jest zgodnie z art. 16j ust. 4 pkt 1 ustawy
o pdop. Umowy najmu zwykle zawierane są przez jednostkę na 10 lat. Zgodnie
z zawartymi umowami po zakończeniu ich trwania jednostka nie jest obowiązana do przywrócenia stanu poprzedniego, gdyż właściciel zatrzymuje poniesione
nakłady. Jednostka dokonuje wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, zatem ma prawo stosować pełne odliczenie VAT, tj. nie występują u niej okoliczności powodujące zastosowanie rozliczenia VAT-u, naliczonego współczynnikiem opisanym
w art. 90 ustawy o VAT, ani korekty odliczenia VAT od środków trwałych, o której
mowa w art. 91 ustawy o VAT.
2) Opis badanego zagadnienia
W toku badania biegły stwierdził, że w roku badanym jednostka zaprzestała
uzyskiwać przychody ze sprzedaży z jednej z lokalizacji. Biegły w wyniku przeprowadzonego wywiadu dowiedział się, że jednostka zrezygnowała z prowadzenia
działalności w jednej z lokalizacji, gdyż przynosiła ona straty. Jednostka rozwiązała po 3 latach współpracy umowę najmu. Zgodnie z porozumieniem, na mocy
którego została rozwiązana umowa najmu – jednostka opuściła wynajmowany
lokal – z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia, a wynajmujący nabył
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prawo do zatrzymania całości nakładów i ulepszeń przez nią poniesionych bez
żadnego wynagrodzenia.
3) Zagadnienia wymagające wyjaśnienia
W toku badania biegły rozważał, czy w jednostce nie wystąpił obowiązek
korekty części VAT-u naliczonego, odliczonego przy ponoszeniu nakładów na
adaptację – zgodnie z art. 91 ustawy o podatku VAT. Na mocy art. 91 ust. 7 ustawy
o VAT konieczność korekty podatku naliczonego powstaje w sytuacji, gdy zmieniło się prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
w wyniku zmiany jego przeznaczenia. Zdaniem spółki nie wystąpił u niej obowiązek dokonania powyżej opisanej korekty, gdyż nie wystąpiła opisana w przepisie
zmiana prawa do odliczenia podatku VAT. Zdaniem jednostki opuszczenie lokalu
przed upływem 10 lat nie miało wpływu na dokonane odliczenie w momencie
poniesienia wydatków modernizacyjnych. Rozwiązanie umowy najmu pozostawało bez wpływu na kwalifikację wydatków w momencie ich poniesienia.
Zdaniem jednostki badanej nie ma w tym przypadku mowy o braku związku
dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi od tej części inwestycji
w obcych środkach trwałych oraz o „ustaniu” prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego. Takiej konstrukcji prawnej nie ma ani w prawie
wspólnotowym, ani w polskiej ustawie o VAT. Fakt rozwiązania umowy najmu
i zaprzestanie wykorzystywania lokalu w związku z wykonywaniem czynności
opodatkowanych nie ogranicza ani nie wyłącza, zdaniem spółki, prawa do odliczenia podatku naliczonego, które jej przysługiwało. Nie zaprzestała ona bowiem
wykonywania działalności opodatkowanej na rzecz działalności zwolnionej. Spółka zaprzestała jedynie wykorzystywania inwestycji w obcym środku trwałym do
celów działalności opodatkowanej.
4) Ocena zagadnienia przez kluczowego biegłego
Zdaniem biegłego wprowadzony przez ustawodawcę art. 91 ust. 7 ustawy
o VAT oznaczał obowiązek korygowania kwoty podatku odliczonego, odpowiednio według zasad określonych w ust. 1-5 tego artykułu, w przypadku gdy
podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał
takiego obniżenia albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego
towaru lub usługi. Powołany przepis ma więc szerszy zakres podmiotowy niż art.
91 ust. 1 ustawy o VAT, który dotyczy korekt w przypadku podatników dokonujących zakupów służących czynnościom, a w związku z tym przysługuje prawo
do obniżenia podatku należnego, a także innym czynnościom. Z praktycznego
punktu widzenia art. 91 ust. 7 ustawy o VAT dotyczy m.in. sytuacji, gdy:
− podmiot nabył towar, od którego w całości odliczył VAT naliczony, gdyż miał
być związany z działalnością, dzięki której przysługiwało prawo do obniżenia
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kwoty podatku należnego i w związku z powyższym podatek naliczony został
odliczony w całości od kwoty podatku należnego przy nabyciu tego towaru,
a następnie zmienił przeznaczenie tego towaru i wykorzystał go przy czynnościach, w związku z którymi nie przysługiwało mu prawo do odliczenia, jak
również gdy
− podmiot nabył towar i pierwotnie przeznaczył go do działalności, w związku
z którą nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,
a następnie wykorzystał towar przy czynnościach, w związku z którymi takie
prawo przysługuje.
Również z interpretacji dokonywanej przez ETS analizowanego zagadnienia
wynika uprawnienie do odliczenia tylko takiej części podatku naliczonego, który
dotyczył części podatku od wartości dodanej, przypadającej na kwotę transakcji
opodatkowanych. Zgodnie z przepisami Dyrektywy korekta jest dokonywana na
podstawie zmian uprawnienia do odliczenia w kolejnych latach w stosunku do
kwoty za rok, w którym towary zostały nabyte lub wyprodukowane. Zgodnie
z orzecznictwem ETS (m.in. ETS z dnia 15.01.998 r. w sprawie C-37/95 Państwo
Belgijskie v. Ghent Coal Terminal NV, LEX nr 84296) artykuł 17 VI Dyrektywy
należy interpretować w taki sposób, aby umożliwić podatnikowi działającemu
w ramach swojej działalności opodatkowanej odliczenie podatku VAT przypadającego do zapłaty z tytułu nabycia towarów i usług stanowiących inwestycje
z przeznaczeniem na działalność opodatkowaną. Prawo do odliczeń obowiązuje
także w określonych sytuacjach, gdy z powodów od niego niezależnych podatnik nigdy nie wykorzystał nabytych towarów i usług do prowadzenia działalności opodatkowanej. Z art. 20(1)(b) VI Dyrektywy (art. 185 ust. 2 Dyrekty-
wy 112) wynika, że nie powodują konieczności korekty jedynie udowodnione albo potwierdzone przypadki zniszczenia, utraty lub kradzieży własności
(składników majątkowych). Z obowiązującego aktualnie orzecznictwa ETS
(z dnia 15.01.1998 r. w sprawie C-37/95 Belgische Staat v. Ghent Coal Terminal
NV) wynika, że nie mogą zmieniać prawa do odliczenia wyłącznie zaistniałe po
skorzystaniu z tego prawa okoliczności, następujące bez woli podatnika i niezależne od niego.
Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem nie można odstąpić od korekty
podatku VAT, gdy zmiana prawa do odliczenia – powodująca konieczność korekty – jest następstwem działań podatnika. Wyjątek zwalniający podatnika z obowiązku korekty stanowi wyłącznie sytuacja, gdy zaniechanie nastąpiło z uwagi
na okoliczności pozostające poza jego kontrolą – wówczas prawo do odliczenia
zostaje zachowane.
Zdaniem biegłego jednostka powinna dokonać korektę VAT-u naliczonego
do odliczenia, gdyż zaniechanie wykorzystania przez nią sklepu, w którym były
poniesione nakłady adaptacyjne stanowiące inwestycję w obcym środku trwałym,
było uzależnione od jej woli, a nie od losowego zdarzenia.
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Przykład 5. Ewidencja za pomocą kas rejestrujących

1) Podmiot badany
Jednostka handlu detalicznego
2) Opis badanego zagadnienia
Badany podmiot prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci sklepów i jest czynnym
oraz zarejestrowanym podatnikiem VAT. Dokonując czynności audytorskich, biegły przeprowadził kontrolę ksiąg rachunkowych, zasad dokumentowania operacji
i ewidencji, tj.:
– dokumenty rejestracyjne;
– faktury zakupu (nabycia) towarów i usług – elementy formalne, terminy rozliczeń i ujęcie w rejestrach zakupu;
– faktury VAT wystawione przez badany podmiot na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania
(Dz.U. z 2011 r., nr 68, poz. 360);
– rejestry zakupu i sprzedaży;
– deklaracje VAT-7 za badany okres;
– zapisy na kontach rozrachunków VAT (Zespół 2) i kontach sprzedaży (Zespół 7);
– umowy dostaw, świadczenia usług itp.
Specyfika podmiotu wynikała m.in. z ewidencji VAT za pomocą kas rejestrujących, co sprawia, że na podatnika nałożone są szczególne obowiązki, do których
należy zaliczyć:
– zgłoszenie do Naczelnika US liczby kas rejestrujących – przed rozpoczęciem
sprzedaży;
– fiskalizacja kasy przez serwisanta;
– zgłoszenie do US w celu nadania numeru ewidencyjnego (w terminie 7 dni);
– umieszczenie numeru ewidencyjnego „na kasie”;
– sporządzanie dobowych (RD – raport dzienny) oraz miesięcznych raportów
fiskalnych (RF);
– dokonywanie okresowych przeglądów kas oraz przechowywanie kopii dokumentów kasowych.
3) Zagadnienia wymagające wyjaśnienia
Prowadzenie ewidencji za pomocą kas rejestrujących obwarowane jest sankcjami i karami:
– na podstawie art. 111, ust. 2 ustawy o VAT (30% sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kosztów podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług);
– na podstawie art. 60 § 1 Kodeksu karnego – skarbowego kara grzywny do 240 stawek dziennych lub art. 62 § 4 kk.
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Obowiązkiem podatnika jest zatem rozpocząć ewidencję w ustawowym terminie, zachować terminy wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych,
którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania
(Dz.U. z 2008 r., nr 212, poz. 1338 z późn. zm.).
Ze względu na fakt, że specyfika ewidencji za pomocą kas polega na tym,
że nie można dokonywać korekty wystawionego w wyniku reklamacji towaru
czy usługi, zwrotu towaru, nie ma możliwości korekty sprzedaży, która została
potwierdzona paragonem fiskalnym. Należy zatem stwierdzić, że w tej sytuacji
w takim podmiocie powinna być prowadzona „ewidencja korekt” dotycząca danej
transakcji. Obecnie w systemach finansowo-księgowych korekta może być dokonywana elektronicznie, bez możliwości naruszania treści pierwotnego paragonu
z wydruku kasy fiskalnej (np. duże sieci handlowe).
4) Ocena zagadnienia przez kluczowego biegłego
Dokonując badania, biegły stwierdził, że jest odrębna ewidencja w systemie
elektronicznym i korekty prowadzone są na bieżąco, co odnotowano w dokumentacji roboczej.
W dalszej części badania biegły poddał analizie:
– liczbę kas rejestrujących w podmiocie;
– typ kasy;
– numery ewidencyjne;
– numery unikatowe;
– numery fabryczne;
– miejsce użytkowania kas;
– datę przeglądu technicznego kasy;
– serwisantów kas.
Na podstawie zestawienia w postaci arkusza roboczego przeprowadzono
czynności sprawdzające, w wyniku których stwierdzono, że jedna z kas zmieniła miejsce użytkowania, a w innym przypadku błędnie wpisano numer unikato-
wy kasy.
Jak łatwo dostrzec, ewidencja obrotu za pomocą kas rejestrujących wymaga
od biegłego dwutorowego podejścia:
– weryfikacji ewidencyjnych aspektów kas, terminów zgłoszeń do naczelnika
US, powiadamiania US o wymianie modułu, wpisów do książki serwisowej itp.;
– analizy zapisów w aspekcie księgowym, tj. raportów dobowych, rejestrów,
zapisów na kontach itp.
Rzetelne badanie rozliczeń VAT za pomocą kas rejestrujących stanowi znaczące wyzwanie badawcze.
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Przykład 6. Obowiązek podatkowy w WNT

1) Podmiot badany
Sp. z o.o.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2) Opis badanego zagadnienia
Badana jednostka dokonuje transakcji
krajowych;
wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT);
eksportu;
dostaw usług dla podatników VAT – UE.
Jednostka sporządza m.in. następujące rejestry:
rejestry WDT;
rejestry niepotwierdzonych dostaw;
rejestry eksportu;
rejestry eksportu bez potwierdzeń wywozu;
rejestr sprzedaży krajowej;
rejestr korekt sprzedaży krajowej;
rejestr sprzedaży usług z podziałem na obszary geograficzne;
rejestr nabyć wewnątrzwspólnotowych (WNT);
rejestr importu itp.

3) Zagadnienia wymagające wyjaśnienia
W zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów transakcja powinna
być potwierdzona:
– fakturą wystawioną przez unijnego dostawcę zarejestrowanego jako podatnik
VAT/UE;
– fakturą wewnętrzną, wystawioną przez krajowego nabywcę towaru, podatnika
VAT/UE9.
Ponieważ transakcja powinna być neutralna podatkowo dla nabywcy, w księgach rachunkowych należy zarachować jednocześnie podatek naliczony i podatek
należny i odpowiednio wykazać w deklaracji VAT-7.
4) Ocena zagadnienia przez kluczowego biegłego
Co do zasady obowiązek podatkowy w WNT powstaje zgodnie z art. 20
ust. 5 ustawy o VAT, tj. 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dokonano dostawy towaru będącego podmiotem WNT. Gdy przed tym terminem podatnik VAT UE wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
wystawienia faktury. Zadaniem biegłego było losowe badanie wybranych rejestrów w badanej firmie, w tym rejestru nabyć WNT. Ponadto biegły w formie
9

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, „Poradnik VAT” 10.03.2011, nr 5 (293), s. 13.
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wywiadu ustnego rozpoznał istotę transakcji w badanej firmie, poddając analizie
zarówno faktury dostawców, jak i nabywców. W jednym przypadku naruszono
obowiązek podatkowy w WNT i biegły zalecił korektę VAT.
Badanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, w tym WNT i WDT, sprawia
również problemy natury prawnej. Zgodnie bowiem z art. 42 ustawy o VAT
dostawa WDT jest opodatkowana stawką 0%, przy zachowaniu kryteriów ustawy o VAT. Na tym tle powstaje dylemat wyboru polityki podatkowej (polityki
rachunkowości) w zakresie dokumentowania WDT ściśle wg kryteriów ustawy
czy też uwzględnienia orzecznictwa WSA i NSA, które wyraża bardziej pragmatyczne podejście, a ściślej, liberalne brzmienie przepisów ustawy o VAT.
5.	Nowe wyzwania w związku ze zmianą ustawy o VAT
i przepisów wykonawczych na rok 2013

Projektowane zmiany w podatku od towarów i usług na 2013 r. stanowią
poważne wyzwanie dydaktyczne w związku z realizacją treści nauczania studentów, prowadzenia wykładów i ćwiczeń, ale też poważny problem badawczy,
który staje przed pracownikami naukowymi katedr/zakładów rachunkowości finansowej, głównych księgowych i biegłych rewidentów. Wynika to z faktu,
że ustawa i przepisy wykonawcze do ustawy podlegają poważnej zmianie, co
będzie miało wpływ na rozliczenia podatkowe i konieczność korekty programów
finansowo-księgowych.
Do istotnych zmian należą m.in. takie zagadnienia, jak:
− zasady fakturowania;
− obowiązek podatkowy;
− definicja terenów budowlanych;
− nowe podejście do importu;
− zmiana zasad opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów;
− zmiana limitów kwotowych małych prezentów;
− transakcje WDT;
− ograniczenie szczególnego obowiązku podatkowego;
− podstawa opodatkowania i wiele innych.
Jeżeli nowe przepisy zostaną uchwalone w ostatniej chwili, jednostki będą
miały zbyt mało czasu na rozpoznanie zmian, rozważenie skutków ich stosowania. Każda zmiana przepisu wiąże się z koniecznością aktualizacji wiedzy przez
kadrę księgową, ale również z koniecznością dostosowania systemów informatycznych do nowych rozwiązań. Nieumiejętne wprowadzanie zmian w przepisach
w ostatniej chwili spowoduje również nieprzygotowanie organów skarbowych do
nowych przepisów oraz będzie przyczyną niekompetentnych wyjaśnień udzielanych podatnikom. Oznacza to również nie tylko problemy stosowania nowych
przepisów na przełomie roku, ale również do czasu pojawienia się pierwszych
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interpretacji czy orzecznictwa sądowego. Będzie to oznaczało konieczność korzystania z bogatego orzecznictwa ETS, gdyż nowe przepisy zostaną zasadniczo
dostosowane do Dyrektywy Rady nr 2006/112/WE.
Podsumowanie

Audyt podatku od towarów jest jednym z elementów badania ksiąg, ale stanowi trudną materię prawną i księgowo-podatkową.
Z przeprowadzonych rozważań autorzy wyprowadzają następujące wnioski:
1) Audyt podatku od towarów i usług obarczony jest bardzo dużym ryzykiem,
co wynika m.in. z faktu, że wiele zapisów ustawy budzi trudności interpretacyjne, występuje niejednolite orzecznictwo sądowe, a interpretacje podatkowe
nie zawsze odpowiadają przepisom Dyrektywy 2006/WE/112.
2) Poważnym problemem w badaniu obszaru VAT-u jest dobór właściwych procedur i technik badania. Powstaje pytanie, czy pracochłonność i wspomniane
wysokie ryzyko badania tego obszaru nie przyczyni się do dążenia biegłego do
ograniczenia badania tego obszaru w ramach tzw. badania statutowego sprawozdania finansowego z przeniesieniem szczegółowej analizy tego obszaru
działania jednostki do odrębnej usługi, jaką jest „audyt podatkowy”. Pozostawienie tak obszernego zagadnienia podatkowego w ramach statutowego badania sprawozdania finansowego może prowadzić do tego, że biegli zamiast badać
księgi rachunkowe, znaczną część wysiłku i czasu poświęcą na badanie VAT.
3) Biegły rewident jest obowiązkowo ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności
cywilnej, co nie zmienia obowiązku doskonalenia i aktualizowania jego wiedzy z zakresu VAT. Powstaje pytanie, czy katedry rachunkowości mogą być
partnerem dla biegłego w tym zakresie – poprzez przekazywanie zaktualizowanej wiedzy, powiązanej z praktyką, również międzynarodową.
4) Nauczanie rozliczeń podatku VAT w warunkach częstych nowelizacji ustawy
i przepisów wykonawczych stanowi duże wyzwanie naukowe uczelni, w tym
katedr, zakładów rachunkowości w zakresie treści programowych i liczby
godzin dydaktycznych.
5) Specjalizacja z VAT i przygotowanie przez studentów prac dyplomowych
o dużych walorach merytorycznych i naukowych to nie tyle postulat, ile
obiektywna konieczność. To warunek praktycznego nauczania.
6) Jak wynika z treści przykładów, w każdym przypadku występuje duże pole
do interpretacji VAT, ale duże warunki uznaniowe mogą mieć konsekwencje
podatkowe.
7) Wykładnia przepisów powinna mieć charakter celowościowy, a nie charakter
wykładni gramatycznej.
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Część III 
Wpływ audytu zewnętrznego
na wiarygodność przedsiębiorstwa

Jan Komorowski1

Wiarygodność przedsiębiorstwa
– istota, odmiany i metody zarządzania

1.	Istota pojęcia wiarygodności przedsiębiorstwa

Wymiar wiarygodności jest właściwością, którą można odnieść do każdego
podmiotu funkcjonującego w danej zbiorowości. Pojęcie, którego źródłosłów jest
pochodną wiary i godności, należy do dziedziny etyki i aksjologii. Jego synonimami są: wysoka reputacja, prawość, rzetelność oraz zaufanie. Jako wartość etyczna
przypisana jest do określonego podmiotu, stanowiąc ocenę jego zachowań względem otoczenia. Posiadanie wiarygodności definiuje charakter relacji między podmiotami, jest warunkiem prowadzenia negocjacji i zawierania umów. Utrzymanie
wiarygodności zobowiązuje do solidności w działaniu, budzi szacunek i zaufanie
ze strony innych podmiotów.
Zabieganie o wiarygodność w opinii otoczenia jest jednym z kluczowych
motywów działania podmiotów, które w ten sposób wyrażają potrzebę uznania
i samorealizacji w opinii otoczenia. Afirmacja wiarygodności jest także ważnym
składnikiem tożsamości, definiującym miejsce danej jednostki w ramach grupy.
W konsekwencji określony poziom wiarygodności można przypisać każdemu
podmiotowi, zorganizowanemu zespołowi podmiotów i każdej wspólnocie. Brak
wymaganego poziomu wiarygodności powoduje utratę zaufania, pogorszenie
relacji, a nawet może uniemożliwiać funkcjonowanie podmiotu w większej zbiorowości. Wiarygodność stanowi zatem cenną wartość dla każdego rodzaju podmiotowości – państwa, regionu, branży, przedsiębiorstwa, instytucji i jednostek
ludzkich, rozpatrywanych indywidualnie.
Zbiorowość jako środowisko, do którego dany podmiot należy, z którego się
wywodzi lub w którym działa i utrzymuje relacje, wyznacza standardy wiarygodności, oparte na normach prawnych, etycznych i zwyczajowych, stanowiących
uznane reguły postępowania, względem których kształtuje się ocenę wiarygodności. Spotykamy się zatem z dużym zróżnicowaniem standardów wiarygodności
1
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w wymiarze historycznym i geograficznym. Można dostrzec także różnice w skali
branżowej, lokalnej, regionalnej, ogólnogospodarczej czy globalnej. Wzrost jawności informacji, dostępność banków danych, transparentność spółek publicznych podnoszą standardy wiarygodności. To zatem, co jest akceptowane w półświatku szarej strefy, nie przystoi bankom jako instytucjom zaufania publicznego,
od których oczekuje się spełnienia wysokich standardów wiarygodności.
Ważność wiarygodności w stosunkach ekonomicznych polega na tym, iż jako
istotny aspekt tożsamości każdego podmiotu warunkuje ona charakter jego stosunków w relacjach z otoczeniem. Nie sposób prowadzić działalności gospodarczej bez niezbędnego poziomu wiarygodności. Trudno ją osiągnąć, łatwo natomiast zepsuć. Dlatego podmioty, które zabiegają o wysoki poziom wiarygodności,
czynią to w sposób celowy i zorganizowany. Realizacja tego procesu dokonuje się
poprzez ciąg działań danego podmiotu afirmujących wiarygodność, jednak jej
percepcja i ocena jest formułowana przez otoczenie. Na wysoką ocenę wiarygodności w oczach otoczenia należy zapracować.
2.	Pojęcie wiarygodności w nauce ekonomii

Kategoria wiarygodności jest coraz częściej przywoływana do wyjaśniania
relacji ekonomicznych, istnieje bowiem zapotrzebowanie praktyki gospodarczej na informacje, z kim warto podejmować współpracę gospodarczą, a z kim
nie należy. Trudność posługiwania się tą kategorią na gruncie ekonomii wynika
stąd, iż kwestie dotyczące wartości i etyki, w tym wiarygodności przedsiębiorstw,
w istocie znajdują się poza jej obszarem zainteresowań. Tradycyjna ekonomia
neoklasyczna traktuje bowiem przedsiębiorstwo przedmiotowo, jako rzecz, portfel inwestycyjny, przedmiot obrotu na rynku kapitałowym, stąd nie dostrzega
się w niej aspektów związanych z podmiotowością przedsiębiorstwa, oceną jego
zachowań i charakterem relacji z innymi podmiotami.
Lukę w tradycyjnej ekonomii dotyczącą podmiotowości przedsiębiorstwa
i jego relacji wypełnia się licznymi zapożyczeniami pochodzącymi głównie
z obszaru nauk prawnych. W ten sposób każdemu przedsiębiorstwu przypisuje
się nazwę, czyli firmę, adres, zdolność do zawierania umów i zaciągania zobowiązań, reprezentację przez jego organy, określony statutem zakres działalności itd.
W świetle prawa zapewnia się ochronę godności oraz zakłada się a priori, iż każdy
podmiot posiada wiarygodność do czasu, aż jej nie utraci. W stosunkach ekonomicznych kwestia wiarygodności jest postrzegana jako element warunkujący
zaangażowanie finansowe, podejmowanie zobowiązań, zawieranie umów, podejmowanie partnerskiej współpracy itd. Pozytywne doświadczenia z przeszłości nie
zawsze są wystarczającą przesłanką w odniesieniu do przyszłości. Dlatego poziom
wiarygodności bywa rozpoznawany na podstawie łańcucha logicznych operacji,
opartych na zespole różnorodnych danych możliwych do weryfikacji. Sfera regu-

Wiarygodność przedsiębiorstwa – istota, odmiany i metody zarządzania

281

lacji normatywnych stwarza konwencję traktowania przedsiębiorstwa jako struktury prawno-decyzyjnej, działającej na podstawie kryteriów racjonalnych wyborów, poddanej monitorowaniu przez otoczenie. Czynią to w sposób profesjonalny
wyspecjalizowane firmy ratingowe, wywiadownie gospodarcze, banki informacji
handlowych itd. Rzecz w tym, że tego rodzaju informacje są produktem rynkowym, nie zawsze dostatecznie wiarygodnym. W konsekwencji możliwości analizy wiarygodności, rzetelności czy solidności kupieckiej w praktyce, podobnie jak
na gruncie tradycyjnej ekonomii, są poważnie ograniczone. Są to wszak pojęcia
z innego obszaru wiedzy.
Ocena wiarygodności na gruncie tradycyjnej ekonomii napotyka trudności
także z innych względów. Kwestię wiarygodności wyklucza podstawowy paradygmat tradycyjnej ekonomii – maksymalizacja zysku. Dobre zatem jest to, co najlepiej służy egoistycznym interesom akcjonariuszy. Wynikający stąd podstawowy
cel działalności przedsiębiorstwa stoi w sprzeczności z budową pozytywnych relacji z innymi podmiotami, ignoruje ich interesy, nie dopuszcza do kompromisów,
wyklucza współpracę i możliwości innego podziału korzyści. Przedsiębiorstwo,
dążąc do „maksymalizacji zysków”, podejmuje wybory w oderwaniu od skutków
dla otoczenia i całej gospodarki, czyli tak jakby funkcjonowało w próżni. W konsekwencji, o ile służy to poprawie wyników finansowych, cnotą staje się podnoszenie cen, opóźnianie płatności, zaniżanie nakładów, przerzucanie kosztów, unikanie podatków, monopolizowanie zasobów, stwarzanie barier wejścia i wyjścia,
itd. Chociaż wymienione działania prowadzą do destrukcji relacji z innymi podmiotami i, w konsekwencji, do pogorszenia wiarygodności, tradycyjna ekonomia
traktuje je jako racjonalne i celowe. Wynika stąd sprzeczność paradygmatu maksymalizacji zysku z fundamentalnym wymogiem współdziałania – partycypacji
stron w podziale korzyści.
Apologetyka konkurencji w istocie oznacza permanentny stan konfliktu
i rywalizacji między przedsiębiorstwami, a także wewnątrz przedsiębiorstw, między ich pracownikami i interesariuszami. Stąd wywodzi się określenie tzw. wyścigu szczurów. W konsekwencji w tradycyjnej ekonomii nie ma miejsca na współpracę, budowę relacji i ocenę wiarygodności.
Warto zwrócić uwagę jeszcze na aspekt makroekonomiczny tego zjawiska.
W warunkach zbliżonych do modelu doskonałej konkurencji kierunek rozwoju
sytuacji na rynku ma charakter nieprzewidywalny. W tradycyjnej ekonomii nie
dostrzega się związku między kierunkiem procesów mikroekonomicznych, które
mają charakter żywiołowy, a procesami zachodzącymi w skali całej gospodarki.
W konsekwencji redukcja procesów gospodarczych do mechanizmu rynkowego, czyli założenie, że „niewidzialna ręka rynku” wszystko załatwi, jest przyczyną
bierności liberalnego państwa także wobec problemów związanych oceną wiarygodności podmiotów gospodarczych.
Liberalne państwo pozostawia swojemu biegowi sprawy konkurencji rynkowej
w szerokich ramach prawa, rezygnuje zaś z wpływania na wybory dokonywane na
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poziomie indywidualnych decydentów, nie troszczy się o charakter ich wzajemnych relacji itd. Wynika stąd trudność oceny wpływu zachowań przedsiębiorstw
na rozwój gospodarki jako całości, a także niski poziom korelacji wiarygodności
państwa jako całej gospodarki z poziomem wiarygodności przedsiębiorstw.
Przykładem ignorowania kwestii wiarygodności jest m.in. przykuwająca uwagę opinii publicznej spółka Amber Gold, która posługując się schematem piramidy
finansowej, uczyniła farsę z zasad liberalnej gospodarki i ukazała opieszałość instytucji publicznych w stosunku do indywidualnej przedsiębiorczości. Makroekonomiczny kontekst tego przykładu może świadczyć o kryzysie relacji biznesowych we
współczesnej liberalnej gospodarce, opartej na sile kapitału. Ograniczony poziom
wiarygodności podmiotów gospodarczych to także ograniczona zdolność predykcji
rzeczywistości i w jakiejś mierze brak koncepcji wyjścia z kryzysu gospodarczego.
3. Wiarygodność przedsiębiorstwa w wymiarze behawioralnym

Dużo większe możliwości analizy zjawisk i procesów gospodarczych stwarza
podejście behawioralne. Ekonomia behawioralna, podobnie jak finanse behawioralne, koncentrują się na zachowaniach podmiotów gospodarczych, stąd naturalną rzeczą jest jej zainteresowanie kwestią ich wiarygodności. W pierwszej fazie
rozwoju behawioryzmu w ekonomii wykorzystywano wiedzę z zakresu psychologii i socjologii do wyjaśniania określonych form zachowań na rynku kapitałowym, które w świetle aksjomatów i twierdzeń tradycyjnej ekonomii uważano za
nieracjonalne. Obecnie można mówić o dojrzewaniu pozytywnej ekonomii behawioralnej, która w przeciwieństwie do ekonomii tradycyjnej w swoich analizach
idzie dalej, włączając do rozważań ekonomicznych dorobek naukowy z zakresu
socjologii, psychologii, a także filozofii, etyki, aksjologii oraz innych nauk społecznych. Wszystko to stwarza nową perspektywę interpretacji zjawisk ekonomicznych. Wszak ekonomia to nauka społeczna.
Punktem wyjścia interpretacji stosunków ekonomicznych w ujęciu behawioralnym jest stwierdzenie, że za zachowaniami wyrażającymi stosunki ekonomiczne kryją się podmioty gospodarcze. W świetle wiedzy psychologicznej i socjologicznej mają one świadomość, posiadają określoną osobowość, poczucie tożsamości itd. Budują świadomie relacje z innymi podmiotami, kierując się określonymi
wartościami, stąd w otoczeniu cieszą się określoną wiarygodnością.
Z perspektywy oceny wiarygodności podmiotów uczestniczących w stosunkach gospodarczych kluczowym obszarem badań są relacje przedsiębiorstw, które winny być przede wszystkim traktowane jako niezależne podmioty ponoszące odpowiedzialność za swoje działania. Podejście behawioralne zatem istotnie
wzbogaca rozumienie podmiotowości przedsiębiorstwa. Podobieństwo właściwości przedsiębiorstwa z podmiotowością osoby ludzkiej nie jest metaforą, lecz bliską i uprawnioną analogią − z wyłączeniem stosunków rodzinnych. Wszak ponad
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80% przedsiębiorstw to osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą
we własnym imieniu. Pozostałe przedsiębiorstwa, niezależnie od formy prawnej,
stanowią zorganizowaną zbiorowość interesariuszy, nie można zatem im odmówić prawa do zabiegania o wysoką ocenę wiarygodności w sposób charakterystyczny dla „żywych ludzi”.
Personifikacja przedsiębiorstwa jako konsekwencja behawioralnej analizy
zachowań pozwala uzyskać wiedzę o przedsiębiorstwach przekraczającą możliwości analizy ekonomicznej i finansowej. Dzięki temu zabiegowi, biorąc pod uwagę
podobieństwo relacji przedsiębiorstwa oraz relacji międzyludzkich, można badać
poziom wiarygodności. Metodą analogii łatwiej ocenić wpływ uwarunkowań psychologicznych i socjologicznych na decyzje ekonomiczne. Przedsiębiorstwa, jako
specyficzne podmioty myślące o określonej świadomości, obdarzone inteligencją, mają świadomość celów i wartości, do których dążą, oraz metod, jakimi się
posługują. Z tego tytułu towarzyszy im także poczucie odpowiedzialności za swoje działania. Ostatecznie uczestniczą w stosunkach gospodarczych poprzez relacje
między ludźmi.
4.	Znaczenie wiarygodności w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Pojęcie wiarygodności z powodzeniem można wykorzystać w przedsiębiorstwie, czyli w zarządzaniu na poziomie mikroekonomicznym. Uzupełnia ono
prawno-organizacyjną charakterystykę podmiotów gospodarczych. Spojrzenie na
relacje wewnętrzne przez pryzmat wiarygodności postaw i relacji międzyludzkich
stwarza wielowymiarowy i wielofunkcyjny obraz sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. Wiarygodność stanowić może:
− właściwość poszczególnych podmiotów, komórek, stanowisk i osób;
− wyraz oceny danego podmiotu przez jego otoczenie;
− wartość, jaką kierują się podmioty w podejmowaniu wyborów;
− cel działalności lub zadanie do realizacji.
Rozpoznania poziomu wiarygodności na gruncie relacji międzyludzkich
ma miejsce w powszechnej praktyce gospodarczej od dawna. Praktyka ta wyraża ludzką ostrożność w angażowaniu środków finansowych, doborze partnerów
handlowych czy podejmowaniu ryzyka, występując w różnych formach. Mianowicie, każde zaangażowanie finansowe wymaga stosownego rozeznania, obserwacji i analizy. Na ogół unika się współpracy z firmami posiadającymi złe wyniki
ekonomiczne, niejasną pozycję na rynku, niską reputację, zatrudniającymi osoby
niedoświadczone lub bliżej nieznane w swoim środowisku. Nie sposób bowiem
podejmować współpracę z przedsiębiorstwem niesprawdzonym, niestabilnym,
niepewnym lub wzbudzającym inne zastrzeżenia.
Poszukując ekonomicznych determinantów kreowania wiarygodności, warto
dostrzec związek tej kategorii z obszarami najważniejszych decyzji finansowych
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w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wiarygodności przedsiębiorstwa nie można pominąć, oceniając bezpieczeństwo wykorzystania powierzonych kapitałów,
zdolność kredytową czy angażując w firmie aktywa znacznej wartości. W realnych stosunkach handlowych wszystkie procesy tworzenia i wymiany produktów
na rynku wpływają na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw, a pośrednio budują
obraz ich wiarygodności w środowisku działania. Niski poziom wiarygodności
partnera handlowego zapowiada trudności we współpracy i prowadzić może do
niekorzystnych efektów. Istotna jest zatem postawa jego decydentów, którzy winni
działać w sposób profesjonalny, świadomy znaczenia wiarygodności przedsiębiorstwa, dla którego pracują. Ostatecznie, niska wiarygodność może być rozumiana
jako synonim wysokiego ryzyka podejmowania współpracy z takimi partnerami.
Identyfikacja wiarygodności przedsiębiorstwa staje się miarą jego oceny przez
rynkowych partnerów. Pozytywna ocena wiarygodności jest punktem wyjścia do
podejmowania stosunków handlowych z danym przedsiębiorstwem przez otoczenie, pogorszenie wiarygodności zaś poważnie utrudnia lub nawet uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. Dotyczy to działalności handlowej,
zaopatrzenia, pozyskania środków finansowych, współpracy z bankami, stosunków z organami administracji, a także relacji z pracownikami i klientami przedsiębiorstwa. Wiarygodność może być traktowana zatem jako synonim zdolności
do prowadzenia działalności handlowej. Jest to odrębna, specyficzna forma wartości warunkująca akceptację przedsiębiorstwa na rynku. Nawiązując do teorii
wartości przedsiębiorstwa, określenie to wydaje się nie mniej ważne niż wartość
kapitałowa czy wartość księgowa, gdyż dotyczy wartościowania pozycji przedsiębiorstwa w kształtowaniu stosunków handlowych na rynku.
5. Miary i rodzaje wiarygodności
w stosunkach gospodarczych

Kwestia wiarygodności ma zasadniczo trzy ściśle związane ze sobą komponenty:
− wiarygodność gospodarki jako całości, odnosząca się do środowiska prowadzenia działalności gospodarczej w danym kraju;
− wiarygodność branży, rynku lub regionu, wyrażająca charakter stosunków
panujących w kręgu podmiotów gospodarczych, które oddziałują na siebie
i utrzymują ze sobą bliskie, bezpośrednie relacje;
− wiarygodność poszczególnych przedsiębiorstw i instytucji jako element ich
reputacji w relacjach z innymi podmiotami.
Pojęcie wiarygodności w stosunkach ekonomicznych początkowo odnoszono
do państw w okresie otwierania się gospodarek, rozwoju handlu i wzrostu międzynarodowej współzależności. Wiarygodność gospodarki rozumiano jako zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wobec zagranicy. W warunkach współ-
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czesnych pojęcie to ma sens głębszy, szerzej charakteryzujący złożoną strukturę
gospodarczą. Wiarygodność gospodarki oznaczać może długookresowy, stabilny
rozwój gospodarczy, pozwalający na utrzymanie trwałej równowagi makroekonomicznej w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Miarą tak rozumianej równowagi będzie poziom podstawowych wskaźników makroekonomicznych na tle
otoczenia, począwszy od dynamiki PKB, stopy inwestycji, deficytu budżetowego,
zadłużenia wewnętrznego i zagranicznego, stopy bezrobocia itd. Nie są to jednak
czynniki wystarczające, aby uznać gospodarkę za wiarygodną.
Do elementarnych właściwości wiarygodności należy zaliczyć także kryteria jakościowe, jak: transparentność procesów gospodarczych, stabilność prawa,
praworządność, ład polityczny, poziom wolności gospodarczej, ochrona własności, równość podmiotów gospodarczych, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego,
swoboda przepływu zasobów, poziom korupcji, akceptacja międzynarodowych
standardów rachunkowości, przestrzeganie reguł gry rynkowej, bariery wejścia
i wyjścia, atrakcyjność inwestowania, perspektywy rozwoju itp.
Wiarygodność może być także rozpatrywana na poziomie mezzoekonomicznym, czyli z uwzględnieniem branżowego, regionalnego czy lokalnego kontekstu
relacji między przedsiębiorstwami. Nie ma wątpliwości, że istnieją odrębne standardy postępowania, wpływające na relacje przedsiębiorstw działających w branży finansowej, komputerowej, budownictwie czy gastronomi. Trudno byłoby formułować opinie na temat wiarygodności na przykład restauracji, oceniając tylko
jej wyniki finansowe.
Nie można rozciągać pojęcia wiarygodności gospodarki w sensie makroekonomicznym czy regionalnym bezpośrednio na stosunki między przedsiębiorstwami. Wiarygodność całej gospodarki nie musi bowiem oznaczać, iż przedsiębiorstwa jako elementy składowe posiadają automatycznie pozytywną lub negatywną
ocenę wiarygodności. Ostatecznie, dla oceny procesów makroekonomicznych nie
ma istotnego znaczenia poziom wiarygodności poszczególnych przedsiębiorstw.
Nietrudno dostrzec odmienne standardy zachowań w firmach działających
na rynkach lokalnych, w poszczególnych regionach kraju: na Kaszubach, Śląsku
czy na Podlasiu. Przedsiębiorstwa bowiem nie działają w próżni, lecz w określonym środowisku biznesu, i z oczywistych względów starają się wypełnić swoim
postępowaniem standardy etyki i akceptowaną praktykę biznesu, określające to,
co niezbędne do utrzymywania i rozwoju poprawnych relacji z innymi podmiotami. W konsekwencji ustala się wymagany poziom wiarygodności jako element
charakterystyczny dla kultury środowiska, wpływający na sposób układania relacji, style zarządzania, postawy wyrażane wobec otoczenia, sposób konkurowania,
zawierania kontraktów, układania współpracy itd.
Jak wspomniano wyżej, zapotrzebowanie na informacje dotyczące wiarygodności sprawiło, że powstały nowe usługi, produkty oraz wyspecjalizowane instytucje, tworzące rynek informacji handlowej. Pomiarem wiarygodności zajmują
się w zasadzie wyspecjalizowane firmy audytorskie, agencje ratingowe, rankingi,
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banki danych, a także wywiadownie gospodarcze. Usługi te traktować należy jako
komercyjne produkty, a ich oceny nie zawsze są obiektywne, niekiedy spóźnione, niepełne lub tendencyjne, za którymi kryją się najczęściej interesy wielkich
korporacji finansowych, kreujące wygodną dla siebie, niekiedy wirtualną rzeczywistość, w której fakty zlewają się z reklamą, promocją i propagandą gospodarczą. Korzystanie z tych usług często wynika z konieczności spełnienia określonych wymogów formalnych. Na tle przebiegu światowego kryzysu gospodarczego
widać wyraźnie, że agencje ratingowe są podmiotem gry rynkowej na skalę globalną. Traktując informację jako towar, nie zawsze dbają o swoją reputację. Są
dyspozycyjne wobec polityków i światowych korporacji. Wartość tych ocen jest
zatem połowiczna, a ich interpretacja wymaga nadzwyczajnej ostrożności.
Na użytek oceny wiarygodności można wykorzystać instrumenty szacowania ryzyka. Stworzono procedury zabezpieczające przed nadmiernym ryzykiem
występującym w różnorodnych formach. W gospodarce określanej jako wiarygodna odnotowuje się niski poziom różnych form ryzyka, co oznacza, że jest
ona atrakcyjnym ogniwem gospodarki globalnej, brak wiarygodności zaś będzie
odczytywany jako wysoki poziom ryzyka politycznego, inwestycyjnego, walutowego itp. Synonimem wiarygodności gospodarki może być niski poziom ryzyka
politycznego. Synonimem wiarygodności rynku – wysoka efektywność mechanizmu rynkowego, czyli niski poziom ryzyka systematycznego. Synonimem wiarygodności waluty – jej stabilność, wyrażona stopą deprecjacji, itd. Z tego ostatniego przykładu można wywodzić szereg warunków określających wiarygodność
walutową, a związanych z mechanizmem inflacji, ryzykiem kursowym, polityką
banku centralnego, mechanizmem kreacji pieniądza, inwestycjami zagranicznymi
itd., oraz szeregiem innych procesów określających przebieg procesów inflacyjnych i wpływających na deprecjację pieniądza w krótkim i długim okresie.
Wycena tej wartości jest w jakiejś mierze zawsze subiektywna, gdyż podlega osądowi przez podmioty zewnętrzne. Kształtuje się pod wpływem różnych
doświadczeń i interesów poszczególnych podmiotów. Sprzeczne interesy firm
mogą wyrażać się w podważaniu wiarygodności konkurujących przeciwników.
Natomiast harmonijna współpraca i wysokie zaufanie, świadczące o wiarygodności relacji w ograniczonej grupie partnerów handlowych, bywają ukrywane przed
innymi uczestnikami gry rynkowej. W szczególności dobra współpraca prowadzić może do nieformalnych porozumień o dyskryminacji podmiotów znajdujących się poza grupą, a nawet do nielegalnych praktyk. Stąd opinie wyrażane
przez poszczególne podmioty na temat wiarygodności innych przedsiębiorstw nie
muszą być miarodajne i obiektywne.
Ocena wiarygodności przedsiębiorstw staje się bliższa rzeczywistości dopiero
wówczas, gdy stosunkom gospodarczym towarzyszy niezakłócony przepływ informacji. Obiektywizacji wiarygodności przedsiębiorstwa ogólnie sprzyja otwartość
gospodarki, silna konkurencja, lepszy dostęp do informacji, większa jawność życia
gospodarczego, dojrzałość stosunków rynkowych. Można przyjąć, że znaczenie
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wiarygodności rośnie w miarę utrwalania się pozycji przedsiębiorstwa na rynku i rozwoju mechanizmów charakterystycznych dla dojrzałej gospodarki rynkowej. Wiąże się to ze stopniowym rozszerzaniem praw konsumenta i nabywcy,
postępującą standaryzacją procedur − a w stosunkach między przedsiębiorstwami
– z dostępem do opinii audytorów, upowszechnieniem raportów i ocen ratingowych oraz z rozwojem samorządu gospodarczego. Nigdy jednak nie możemy być
do końca pewni wiarygodności opinii dotyczącej konkretnego przypadku.
O wiarygodne oblicze przedsiębiorstw winny zabiegać przede wszystkim one
same, indywidualnie oraz współpracując w ramach zrzeszeń samorządowych nad
przestrzeganiem kodeksów dobrych praktyk, zasad społecznej odpowiedzialności
i etyki biznesu. Służą temu również zabiegi o satysfakcję klienta, doskonalenie
jakości produktów, podnoszenie kultury zarządzania.
6.	Budowa wiarygodności
jako cel zarządzania przedsiębiorstwem

Dla podmiotu, którego ocena dotyczy, wiarygodność stanowi niezwykle cenną wartość, także w znaczeniu ekonomicznym. Przedsiębiorstwo może być zarówno beneficjentem wysokiej wiarygodności, jak i ofiarą jej utraty. Każda jednostka
organizacyjna, służba, komórka czy decydent w zakresie swoich funkcji i kompetencji, zwłaszcza w stosunkach zewnętrznych, kształtuje obraz przedsiębiorstwa
i jego wiarygodność. Dlatego wartość ta powinna być następstwem świadomych
wyborów, celem działania, w którym ogniskuje się kombinacja zamierzeń nastawionych na budowę reputacji i wiarygodności w poszczególnych obszarach działalności oraz względem różnych grup podmiotów. Uznanie wiarygodności za cel
wiąże się nie tylko z wizją przedsiębiorstwa jako partnera handlowego, kredytobiorcy czy pracodawcy, lecz stanowi wartość w procesie kształtowania tożsamości
przedsiębiorstwa.
W zarządzaniu przedsiębiorstwem wiarygodność jest pochodną wielu
wewnętrznych działań i zewnętrznych czynników, tworzoną w długim okresie.
Jako syntetyczna wartość kształtowana jest równocześnie w wielu wymiarach.
Podmiotowy charakter wiarygodności przedsiębiorstwa może być odnoszony
także do profesjonalizmu zarządzania i etyki zawodowej kadry kierowniczej. Bez
postępowania etycznego nie można liczyć na zaufanie i uznanie partnerów. Etyka
biznesu stanowi punkt wyjścia i warunek konieczny, lecz jednak niewystarczający
dla wiarygodności przedsiębiorstwa. Obok etycznego sposobu prowadzenia działalności oraz poprawnych stosunków z otoczeniem niewątpliwie wiodące znaczenie odgrywa pozycja przedsiębiorstwa na rynku i osiągane wyniki ekonomiczne.
Pozytywne efekty w zakresie budowy wiarygodności osiąga się również w sposób
pośredni, wytyczając takie cele oraz oddziałując na organizację przedsiębiorstwa
w kierunkach, które są zbieżne ze wzrostem jego wiarygodności. Powstaje jednak
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pytanie, jak kreować wiarygodność, zapewniającą widoczne efekty przedsiębiorstwu na gruncie ekonomiczno-finansowym.
7. Współzależność wiarygodności przedsiębiorstwa
z równowagą ekonomiczną i poziomem ryzyka

W zarządzaniu przedsiębiorstwem na poziomie korporacyjnym wyraźnie
widoczny jest związek wiarygodności z pojęciem ryzyka i równowagi ekonomicznej. Związek ten wyraża się wysokim poziomem korelacji ocen ryzyka, równowagi i wiarygodności przedsiębiorstwa, tworząc swoisty łańcuch przyczynowo-skutkowy. Jest oczywiste, że w prowadzeniu działalności gospodarczej podejmowanie
nadmiernego ryzyka może być zagrożeniem dla wiarygodności przedsiębiorstwa.
Ryzyko odnosi się do działania, dokonywanych wyborów, podejmowanych decyzji, jest czynnikiem wpływającym na równowagę, ta zaś, postrzegana przez otoczenie jako informacja o kondycji i relacjach przedsiębiorstwa, wpływa na jego
wiarygodność.
Zjawisko ryzyka towarzyszy każdemu zdarzeniu wybiegającemu w przyszłość. We współczesnej gospodarce rynkowej, charakteryzującej się nasyceniem
i dojrzałością, podkreśla się konieczność podejmowania ryzyka, zaznaczając nie
tyle potrzebę wychodzenia w nieznane, ile gotowość do zmian. Przy podejmowaniu w przedsiębiorstwie najistotniejszych decyzji dotyczących bliższej lub dalszej przyszłości ryzyko powinno być brane pod uwagę jako czynnik warunkujący
realizację zadań i szacowane w powiązaniu z planowanym wynikiem finansowym. Warto przypomnieć, że w deterministycznych modelach ekonomicznych
ryzyko bywało ignorowane. W latach dziewięćdziesiątych osiągnięto ogromny
postęp w rozwoju teorii i metodologii zarządzania ryzykiem. Znajomość specyfiki i statystycznego rozkładu ryzyka może być podstawą wyboru rozwiązań prowadzących do jego pomniejszenia, rozproszenia, przerzucenia na inne podmioty
lub ewentualnie zabezpieczenia się przed ryzykiem. W konsekwencji jest ono
traktowane jako obszar zarządzania i może być pomocne między innymi w rozpoznaniu determinantów wiarygodności przedsiębiorstwa. Poszukując rozwiązań konkretnych i praktycznych, można określić związek poszczególnych form
podejmowanego ryzyka z wiarygodnością. Wymaga to pomiaru poziomu ryzyka. W tym celu należy oszacować czynniki ryzyka, zmierzyć ich intensywność,
a następnie przeanalizować wpływ ryzyka na zmianę poziomu wiarygodności
przedsiębiorstwa.
Natomiast pojęcie równowagi przedsiębiorstwa jest mniej rozwinięte w teorii
od pojęcia ryzyka, ale wydaje się bardzo przydatne w złożonym procesie zarządzania i cenione przez praktyków, którzy mają zdolność widzenia przedsiębiorstwa w sposób zintegrowany, całościowy, dostrzegając współzależność różnych
procesów składowych. Stan równowagi jest synonimem pozytywnej oceny sytu-
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acji, a przedsiębiorstwo wiarygodne z zasady znajduje się w równowadze. Brak
równowagi prowadzi bezpośrednio do utraty wiarygodności. W konsekwencji
równowaga, jako kategoria poznawalna, obiektywna i kształtowana przez przedsiębiorstwo, może być rozumiana jako jedno ze źródeł i synonim wiarygodności,
cel i przedmiot pomiaru i oceny przedsiębiorstwa.
Stosunki z otoczeniem
przedsiębiorstwa

Wiarygodność
przedsiębiorstwa

Równowaga
przedsiębiorstwa

Ryzyko

Decyzje
biznesowe

Zasoby przedsiębiorstwa

Cele, wartości, etyka

Wyniki ekonomiczne

Rysunek
1. Relacja
wiarygodności,
ryzyka
i równowagi
przedsiębiorstwa
Rys.
1. Relacja
wiarygodności,
ryzyka
i równowagi
przedsiębiorstwa
Źródło: Opracowanie własne.
Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowując, przydatność pojęć równowagi ekonomicznej i ryzyka w rozpatrywaniu kwestii wiarygodności przedsiębiorstwa polega na tym, że:
Podsumowując,
przydatność
pojęć
równowagi poznawalny,
ekonomicznejpoddający
i ryzyka wsięrozpatrywaniu
kwestii
1) pojęcia te mają
charakter
obiektywny,
ocenom
i weryfikacji, w odróżnieniu od subiektywnej kategorii wiarygodności;
wiarygodności przedsiębiorstwa polega na tym, że:
2) pojęcia równowagi przedsiębiorstwa i ryzyka przenoszą wielowymiarointerdyscyplinarną
kategorię
wiarygodności
podmiotów
1)wą,
pojęcia
te mają charakter
obiektywny,
poznawalny,
poddający na
się płaszczyznę
ocenom i weryfikacji w
mechanizmów ekonomicznych;
odróżnieniu od subiektywnej kategorii wiarygodności;
2)

pojęcia

równowagi

przedsiębiorstwa

i

ryzyka

przenoszą

wielowymiarową,

interdyscyplinarną kategorię wiarygodności podmiotów na płaszczyznę mechanizmów
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3) istnieją stosunkowo proste metody ilościowe diagnozowania równowagi
przedsiębiorstwa i ryzyka, podczas gdy ocena wiarygodności jest bardzo złożona i ma charakter jakościowy;
4) na gruncie nauk o zarządzaniu znane są mechanizmy, metody i narzędzia prowadzące do ustanawiania i utrwalania równowagi ekonomicznej i zarządzania
ryzykiem, nie określono natomiast dotąd rozwiązań praktycznych, które bezpośrednio zapewniałyby pożądany poziom wiarygodności przedsiębiorstwa;
5) decydenci, umiejętnie kontrolując poziom ryzyka i równowagi ekonomicznej
przedsiębiorstwa za pomocą instrumentów finansowych, mogą bezpośrednio
wpływać na poziom wiarygodności swojego przedsiębiorstwa.
8.	Równowaga przedsiębiorstwa
jako przesłanka wiarygodności

Pojęcie równowagi jest synonimem zdrowia i dobrej kondycji przedsiębiorstwa.
Równowaga ogólna odnosi się do całego przedsiębiorstwa, na przykład może dotyczyć struktury bilansu, wpływów i wydatków, portfela zamówień i zdolności produkcyjnych itp., lub mieć charakter cząstkowy, tzw. odcinkowy. Równowaga cząstkowa
może być rozpatrywana w odniesieniu do wykorzystania poszczególnych zasobów,
np.: zaopatrzenia i zużycia materiałów, zatrudnienia i pracochłonności, wpływów
i wydatków, należności i zobowiązań, cyklu finansowania sprzedaży, cyklu produkcji, kosztów poniesionych przez poszczególne jednostki organizacyjne, rentowności
produktów, efektywności projektów inwestycyjnych. Należy umieć odróżniać przesłanki trwałości równowagi całego przedsiębiorstwa od kształtowania zrównoważonych proporcji w ramach określonych obszarów działalności.
W ujęciu finansowym najczęściej mówi się o wewnętrznej równowadze przedsiębiorstwa. Wewnętrzna równowaga finansowa w aspekcie krótkookresowym
dotyczy relacji łącznych przychodów i kosztów działalności przedsiębiorstwa.
Przyjmuje się, że przedsiębiorstwo znajduje się w punkcie bieżącej równowagi,
gdy łączna wartość przychodów ze sprzedaży pokrywa wartość ponoszonych
kosztów. Punkt równowagi krótkookresowej wyznacza zatem graniczną wielkość
przychodów, zapewniającą zwrot kosztów. Utrzymanie przedsiębiorstwa w tak
pojmowanej równowadze przez dłuższy okres nie jest wynikiem zadowalającym.
W okresie tym nie przynosi ono zysków, a ponadto nie rozwija się. Postępuje stopniowa deprecjacja jego majątku trwałego oraz następuje pogorszenie pozycji na
rynku w stosunku do rozwijających się konkurentów. Stagnacja przedsiębiorstwa
jest także złym sygnałem dla banków, klientów, dostawców oraz dla pracowników,
a pośrednio prowadzi do pogorszenia jego wiarygodności.
Istnieje zatem konieczność dążenia do równowagi długookresowej, zapewniającej stabilność oraz dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i, podobnie jak wiarygodność wiąże się ściśle z relacjami z otoczeniem. Dotyczy zarówno realizacji
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produktów na rynku, zaopatrzenia w czynniki wytwórcze oraz kapitał. Utrzymanie równowagi zewnętrznej oznacza zrównoważony charakter stosunków ekonomicznych z otoczeniem, przede wszystkim trwałą pozycję konkurencyjną. Wyraża się ona stabilnym udziałem sprzedaży firmy w wielkości obrotów na rynku
w dłuższym okresie. Wymaga to także partycypacji w postępie technologicznym
celem utrzymania atrakcyjności produktów. Zwłaszcza stan długookresowej równowagi zewnętrznej jest uwarunkowany postępującym rozwojem technologicznym, poszerzaniem oferty asortymentowej i doskonaleniem jakości. W ten sposób firma zachowuje swoją pozycję na rynku i cieszy się wiarygodnością wśród
klientów.
Długookresowa równowaga zewnętrzna oznacza również solidną pozycję firmy na rynku kapitałowym. W tym celu zachowane winny być relacje wewnętrznej
stopy zwrotu i kosztu kapitału. Wyraża się to pośrednio w poziomie wypłacalności, zdolności kredytowej i gotowości banków do dalszego finansowania. W spółce giełdowej polega to na zainteresowaniu kupnem akcji i stabilności notowań
giełdowych. Z cząstkową równowagą zewnętrzną wiąże się stan rozliczeń finansowych, zdolność kredytowa, zrównoważona struktura należności i zobowiązań itp.
Z oceną równowagi finansowej na podstawie stopnia zadłużenia wiąże się
rating kredytowy. Wysoki rating spółki oznacza, że koszt kapitału dla spółki jest
niższy od efektów jego wykorzystania. Wzrost kosztu finansowania inwestycji
może spowodować spadek rentowności inwestycji i wpłynąć na pogorszenie się
równowagi finansowej. W konsekwencji firma staje się mniej konkurencyjna na
rynku towarów i usług. W ten sposób wysoki koszt kapitału skłania spółki do
poszukiwania równowagi finansowej i ograniczania korzystania z finansowania
zewnętrznego.
Trudno wyobrazić sobie trwałą równowagę zewnętrzną i stabilną pozycję firmy na rynku w dłuższym okresie bez uczestnictwa w zachodzących w otoczeniu
zmianach. Wynika stąd także potrzeba podejmowania programów inwestycyjnych i generowania zysku na poziomie zapewniającym oczekiwaną stopę zwrotu
z kapitału. Utrzymanie zatem równowagi zewnętrznej w dłuższym okresie wiąże się z potrzebą planowania akumulacji zapewniającej zrównoważony wzrost
przedsiębiorstwa w nadążaniu za zmianami. Zagadnienia znajdujące się w zakresie równowagi wewnętrznej i zewnętrznej oraz długo- i krótkookresowej składają
się na to, co konieczne dla utrzymania wiarygodności przedsiębiorstwa w oczach
partnerów handlowych.
Dążenie do szeroko pojętej równowagi wyraża się w układzie realizowanych
celów przedsiębiorstwa. Zakłada się, że wyznaczone poprawnie cele rozwinięte
są w układzie planów, rozpisane na zadania rzeczowe, wyznaczające wykonawców, określające granice kosztów, zbilansowane z niezbędnymi środkami realizacji i rozłożone w czasie zgodnie z zasadami budżetowania długookresowego.
Można przyjąć, że stan zrównoważony to stan pożądany w świetle postawionych
celów, o ile spełniają one wymogi poprawności metodologicznej. W konsekwen-
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cji przedsiębiorstwo jest w stanie długookresowej równowagi, jeżeli w związku
z upływem czasu od momentu wyznaczenia celów długookresowych są one nadal
możliwe do osiągnięcia. Natomiast przedsiębiorstwo traci równowagę długookresową wówczas, gdy ze względu na niekorzystny rozwój sytuacji wyznaczone
w długookresowej perspektywie czasowej cele nie mogą być zrealizowane. Oznacza to, że sytuacja i wyniki przedsiębiorstwa w danym momencie realizacji planów są znacznie gorsze od zaplanowanych.
W ten sposób pożądany stan równowagi długookresowej wyraża się poprzez
system celów spełniających wizję przedsiębiorstwa w jego rynkowym otoczeniu.
Na tej podstawie wyznacza się zbiór zadań adresowanych do służb przedsiębiorstwa. Cele są tym lepsze, im dokładniej określają pożądany stan przedsiębiorstwa
w przyszłości. Cele finansowe powinny być przedstawione w formie wyrażającej oczekiwane wyniki finansowe przedsiębiorstwa w kolejnych latach. Poprzez
budżetowanie długookresowe można wyznaczyć optymalną drogę dojścia do
takiego stanu przedsiębiorstwa, który odpowiada treści obranych celów.
W świetle koncepcji zarządzania strategicznego podkreśla się potrzebę zgodności podejmowanych celów przedsiębiorstwa. Integralność celów łączy się
z traktowaniem wszystkich służb i funkcji przedsiębiorstwa jako równie ważnych.
Oznacza to że, pomyślne wyniki całości zależą od stopnia osiągnięcia wszystkich
celów cząstkowych, a niepowodzenie na dowolnym odcinku działania może zniweczyć efekt ogólny, prowadzący także pośrednio do podważenia wiarygodności
przedsiębiorstwa.
9.	Struktura celów przedsiębiorstwa a jego wiarygodność

W literaturze ekonomicznej można spotkać stanowiska postulujące uniwersalną treść i strukturę celów dla wszystkich przedsiębiorstw. Na czele tej struktury
znajduje się podstawowy cel przedsiębiorstwa, któremu podporządkowane są cele
niższego rzędu. Powszechnie wyraża się pogląd, że przedsiębiorstwo jest podporządkowane interesom właścicieli, co wywodzi się z prawa własności. Wyraża się
to w dążeniu do maksymalizacji zysków, wartości firmy lub zwrotu z inwestycji,
lub też poprzez maksymalizację przepływów na rzecz właścicieli. Taki zbiór celów
zapowiada dużą determinację do osiągania korzyści własnych oraz ignorowanie
otoczenia.
W ostatnich latach coraz większe znaczenie w obszarze kształtowania celów
przedsiębiorstwa, zwłaszcza w korporacjach międzynarodowych, ma zarządzanie
strukturą finansowania. Poprzez planowanie struktury finansowej przedsiębiorstwa kształtuje się strukturę własności i wpływów w firmie, dzielonych pomiędzy
jej organy i podmioty zewnętrzne. Wyznacza ona proporcje partycypacji podmiotów w ogólnym ryzyku i zwrocie z inwestycji, wynikające z zaangażowania
kapitałowego. Przedsiębiorstwo zatem może być traktowane jako wspólne przed-

Wiarygodność przedsiębiorstwa – istota, odmiany i metody zarządzania

293

sięwzięcie tych, którzy zarządzają, pracują w nim lub wnoszą udziały kapitałowe.
Gdy udział podmiotów zewnętrznych w finansowaniu przedsiębiorstwa przekracza bezpieczne granice, wówczas następuje zmiana w orientacji celów na korzyść
wierzycieli. Stosunek oznaczający strukturę finansową przedsiębiorstwa określa
równocześnie wykorzystanie dźwigni finansowej, poziom ryzyka finansowego
i warunkuje równowagę przedsiębiorstwa w długim okresie. Wymieniony mechanizm finansowy jest z natury rzeczy ważnym czynnikiem budowy wiarygodności.
Teoria nie daje zadowalających odpowiedzi na pytania ze strony praktyków
zarządzania, na jakim poziomie wyznaczać cele przedsiębiorstwa. Kierunkowe
ustawienie celu przedsiębiorstwa postulowanego jako maksymalny możliwy nie
precyzuje także tego, jaki poziom realizacji celu będzie zadowalający. W praktyce cele przedsiębiorstwa są przedmiotem ustaleń między organami przedsiębiorstwa w powiązaniu z jego strategią i polityką. Winny mieć odniesienie także do
podejmowanego ryzyka, równowagi przedsiębiorstwa i wpływu na jego wiarygodność względem otoczenia. Ponadto wyznaczone cele muszą być zaakceptowane do realizacji na podstawie formalnie obowiązującej procedury przez organy
przedsiębiorstwa oraz, nieformalnie, przez ich wykonawców. Na ostateczną treść
celów wpływ mają także związane z firmą różne grupy interesów, w tym udziałowcy, banki, kooperanci i klienci. Brak szerokiej akceptacji celów może oznaczać
konflikt interesów z różnymi grupami podmiotów, pogarszając wiarygodność
przedsiębiorstwa.
System celów przedsiębiorstwa jest kompromisem interesów i oczekiwań
podmiotów zainteresowanych jego działalnością. Ich spełnienie jest warunkiem
akceptacji i wiarygodności przedsiębiorstwa dla poszczególnych grup podmiotów. W czasie dojrzewania tego kompromisu postrzeganie bezpośrednich interesów podmiotów związanych z przedsiębiorstwem łączy się ze świadomością
wizji przedsiębiorstwa w przyszłości i misją, jaką ma ono do spełnienia na rynku.
Można zatem przyjąć, że kompromis interesów zawarty pod wpływem wymienionych czynników wyraża koncepcję długookresowej równowagi przedsiębiorstwa,
zapewniającej także przedsiębiorstwu wiarygodność w środowisku działania.
Kształtujący równowagę przedsiębiorstwa kompromis zawarty na bazie
sprzecznych celów i wartości oznacza, że nie zawsze równowaga przedsiębiorstwa
jest optymalna, a cele prowadzą do wyników najlepszych z możliwych. Wystarczy
prześledzić przykłady upadku wielu przedsiębiorstw. Równowaga będzie stabilna, a wiarygodność rzeczywista dopiero wówczas, gdy przedsiębiorstwo uzyska
trwałą pozycję w konkurencyjnym otoczeniu, to znaczy: będzie znajdowało się
w stanie równowagi zewnętrznej, polegającej na efektywnej realizacji produktów
oferowanych na sprzedaż i swobodnym dostępie do źródeł pozyskania kapitału na
konkurencyjnych warunkach.
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10.	Budowanie wiarygodności
metodą transparentnej równowagi przedsiębiorstwa

W budowaniu wiarygodności jako transparentnej równowagi przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie szczególną rolę należy przypisać metodzie
budżetowania. Budżetowanie jest metodą nie tylko gospodarowania środkami
finansowymi, jak powszechnie się uważa. Jest to przede wszystkim metoda uspołecznienia zarządzania i aktywizacji zasobów pracy oraz stymulowania twórczych
możliwości pracowników w ścisłym związku z realizowanymi zadaniami. Jako
narzędzie finansowe, budżetowanie stanowi zestawienie dochodów i wydatków
przeznaczonych na realizację zadań rzeczowych lub finansowych w określonym
horyzoncie czasowym. Metodę tą można traktować jako sposób wyznaczania
i wdrażania stanów równowagi przedsiębiorstwa w kolejnych przedziałach czasu.
Warto zauważyć, że budżetowanie uwiarygodnia zadania przedsiębiorstwa
w ten sposób, że są one zbilansowane w wymiarze nakładu środków, czasu realizacji i oczekiwanych efektów. W odróżnieniu od systemu rachunkowości uwiarygodniającego dokonania przedsiębiorstwa wobec organów kontrolnych, nadzorczych i podatkowych, mającego charakter dokumentacyjny i w zasadzie odnoszącego się do ewidencji działań w przeszłości, mechanizm budżetowania stanowi
przesłankę wiarygodności w przyszłości.
Budżetowanie obejmuje nie tylko proces przygotowania planów, lecz również
stadium ich wykonania, zawiera możliwości aktualizacji i korekty zadań podczas ich realizacji oraz analizę i ocenę uzyskanych rezultatów. Łącząc planowanie z procesem kontroli i motywowania wykonawców, budżetowanie gruntownie
zmienia organizację przedsiębiorstwa. W konsekwencji wykracza daleko poza
zakres planowania operacyjnego i zarządzania finansami. Przydatność budżetowania w osiąganiu trwałej równowagi przedsiębiorstwa polega na tym, że w systemowym ujęciu integruje ono ludzki, rzeczowy i finansowy wymiar działalności
gospodarczej.
Budżetowanie kosztów posiada wyraźnie określony, najczęściej roczny, zatem
krótkookresowy horyzont czasowy. W zinformatyzowanym przedsiębiorstwie
może ono stanowić wysoce dokładny i precyzyjny mechanizm zarządzania operacyjnego. Krótkookresowa perspektywa wiąże się z większą dokładnością wyceny
nakładów i efektów, stabilnością procesów technologicznych i możliwością przewidywania warunków rynkowych. Budżetowanie krótkookresowe ma na celu
głównie utrzymanie dyscypliny realizacji wyznaczonych zadań i minimalizację
ponoszonych kosztów. Z myślą o jak najoszczędniejszej realizacji planów, polega
ono na operowaniu zmiennymi, które obejmują:
− wycenę nakładów niezbędnych na wykonanie zadań;
− zapreliminowane środki realizacji;
− czas wykonania poszczególnych operacji.
Proces ten toczy się w ramach sformalizowanej procedury, obejmującej:
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− tworzenie planów budżetowych;
− podejmowanie decyzji składających się na realizację planów;
− kontrolę wykonania zadań na podstawie planów.
Skuteczność budżetowania krótkookresowego wiąże się nie tylko z efektywnością gospodarowania majątkiem i zasobami, lecz także z trafnością oceny popytu i pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku dóbr i usług.
Podczas gdy budżetowanie krótkookresowe może być wysoce zorganizowane w przedsiębiorstwie, to budżetowanie długookresowe jest trudne do ujęcia
w formalne ramy. Wiąże się to nie tylko z dłuższym horyzontem budżetowania,
rosnącą niepewnością i ryzykiem, lecz również wynika z materii i celów budżetowania długookresowego. Ogólnie ujmując, w budżetowaniu w średnim okresie
przeważają cele i działania dostosowawcze, w długim zaś cele zmieniające obraz
przedsiębiorstwa, stosownie do tendencji przewidywanych na rynku.
W sensie finansowym budżetowanie krótkookresowe dotyczy zarządzania
działalnością operacyjną, gospodarując kapitałem pracującym i mając na uwadze bieżącą płynność finansową. Określa także sposoby dysponowania środkami
pieniężnymi, rozporządzania zapasami w procesie produkcji oraz gospodarowania należnościami i zobowiązaniami. Budżetowanie kapitału natomiast dotyczy
decyzji inwestycyjnych powiększających majątek trwały i obrotowy oraz wielkości
kapitału zatrudnionego, obejmującego składniki kapitału własnego i zobowiązania długookresowe. Wszystkie wymienione czynniki bezpośrednio wpływają na
postrzeganie wiarygodności przedsiębiorstwa.
Podsumowanie

1) Mimo iż problematyka wiarygodności znajduje się poza obszarem zainteresowań tradycyjnej ekonomii, coraz szerzej rozumie się, iż kwestia ta stanowi
warunek pomyślnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w środowisku biznesu. Pozytywna ocena wiarygodności przedsiębiorstwa, jako pojęcia będącego
syntezą wiary i godności, jest przesłanką dobrych relacji biznesowych i poprawy wyników działalności gospodarczej uwarunkowanej trwałą współpracą
z szerokim kręgiem podmiotów. Niska wiarygodność oznacza zarazem utratę
dobrego imienia, co prowadzi do pogorszenia stosunków handlowych z kontrahentami, a niekiedy – do upadłości.
2) Obserwacja procesów gospodarczych dostarcza przykładów na to, że nie ma
uniwersalnego zestawu środków zapewniających przedsiębiorstwom jednocześnie dobre wyniki, trwały rozwój i wiarygodną pozycję w długim okresie. Jedne przedsiębiorstwa, mimo zasług w przeszłości, upadają, inne natomiast wychodzą z trudnej sytuacji i wbrew oczekiwaniom potrafią wznieść
się na wyżyny. Nie ma zarazem dobrych narzędzi analizy i pomiaru poziomu tej niezwykle złożonej kategorii odnoszącej się do przedsiębiorstw jako
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4)

5)
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wolnych, inteligentnych i niezależnych podmiotów. Wszystko, co można zrobić w tym względzie, ogranicza się do różnych przesłanek, które mogą być
pomocne w ocenie wiarygodności tylko w wąskim zakresie i w odniesieniu do
przeszłości.
Kategoria wiarygodności jest pochodną zachowań przedsiębiorstwa wpływających na relacje z innymi podmiotami. Budowa wiarygodności w stosunkach
gospodarczych następuje poprzez zachowania zgodne z uznanymi regułami,
uwzględniające obecność innych podmiotów i nienaruszające ich interesów.
Warunkiem utrzymania wiarygodności jest zatem nie tylko silna pozycja ekonomiczna, lecz także przestrzeganie zasad etyki biznesu. Nie ma wątpliwości, że poziom wiarygodności w środowisku działania podnoszą także dobre
wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, trwała równowaga, wysoka kultura
i profesjonalizm zarządzania.
Ekonomia behawioralna, badająca zachowania przedsiębiorstw z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej i socjologicznej, traktuje kwestię wiarygodności
i zaufania jako podstawę kształtowania dobrych relacji, podejmowania współpracy i trwałych więzi ekonomicznych. W artykule wykazano, że zagadnienie
wiarygodności przedsiębiorstw należy rozpatrywać przez pryzmat analogii do
relacji międzyludzkich, gdyż stosunki gospodarcze mają naturę społeczną.
Budowa wiarygodności jest nie tylko skutkiem, lecz może być także działaniem celowym i zorganizowanym, wyrażającym dążenie przedsiębiorstwa do
uznania przez otoczenie gospodarcze i społeczne. Warto zabiegać o możliwie
wysoki poziom wiarygodności przedsiębiorstwa, łączony z prestiżem i uznaniem za profesjonalizm działania. Budowa wiarygodności na zewnątrz przedsiębiorstwa wyraża się w strategii i realizowanych koncepcjach marketingowych, natomiast wewnątrz przedsiębiorstwa – w transparentnym działaniu,
partycypacyjnym zarządzaniu oraz realistycznych programach, zapewniających zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa na tle jego otoczenia.
Przesłanką wiarygodności prospektywnej, czyli odnoszącej się do przyszłości przedsiębiorstwa, jest wewnętrzna organizacja pracy, partycypacyjny styl
kierowania, integracja załogi i kierownictwa wokół celów przedsiębiorstwa,
utrzymywanie równowag cząstkowych w poszczególnych obszarach, jak:
oszczędne gospodarowanie zasobami, płynność finansowa, produktywność
aktywów, dobre wyniki finansowe, zdolność kredytowa, wewnętrzna akumulacja, a także rzetelność kupiecka, terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań, stosowanie zasady najwyższej ostrożności, dążenie do wzajemnych
korzyści w relacjach z innymi podmiotami itd. W istocie wymienione elementy są zbieżne z efektami systemu budżetowania przedsiębiorstwa, co prowadzi
do wniosku, iż metoda budżetowania sprzyja zrównoważonemu rozwojowi
i utrwalaniu wiarygodności przedsiębiorstwa na tle otoczenia.
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Wiesław Janik1

Wiarygodność przedsiębiorstwa
w świetle sprawozdań finansowych

Wprowadzenie

Harmonijna współpraca między podmiotami gospodarczymi, będąca jednym
z warunków stabilnego rozwoju, wymaga wzajemnego zaufania. W wyniku tej
współpracy powstaje sieć wzajemnych zobowiązań. Ich niedotrzymanie przez którąkolwiek ze współpracujących firm często wywołuje efekt domina. Od szybkości
rozprzestrzeniania się tego zjawiska zależą możliwości ograniczenia jego negatywnych skutków, których ostatecznym rezultatem jest upadłość przedsiębiorstw.
Wizytówką jednostek gospodarczych, na podstawie której ocenia się ich wiarygodność ekonomiczną, jest sprawozdanie finansowe. Jest ono odpowiednio
przetworzonym zbiorem informacji o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa za określony przedział czasowy. W MSR 1 („Prezentacja sprawozdań
finansowych”) podkreśla się, że w sprawozdaniu finansowym powinny być rzetelnie przedstawione wyniki finansowe jednostki gospodarczej, jej przepływy pieniężne, określające zdolność płatniczą podmiotu, oraz jego ogólna sytuacja finansowa. Długość okresu sprawozdawczego regulowana jest przez przepisy prawa.
Najczęściej jest to rok obrachunkowy, obejmujący kolejne 12 miesięcy2. Spółki
publiczne, których akcje są notowane na GPW w Warszawie, muszą sporządzać
i publikować również sprawozdania kwartalne. Można je sporządzać również
częściej, w zależności od potrzeb. Ich adresatami są odbiorcy zewnętrzni, tacy
jak: właściciele (jeżeli bezpośrednio nie prowadzą przedsiębiorstwa), inwestorzy
giełdowi, banki, kontrahenci handlowi, urzędy skarbowe, statystyczne i inni. Za
sporządzenie sprawozdania odpowiedzialny jest zarząd. On również odpowiada
za wiarygodność zawartych w nim informacji.
Sprawozdanie finansowe jest jednym z istotnych elementów, na bazie których budowany jest wizerunek przedsiębiorstwa, owocujący określonym zaufa1
2

Dr hab. Wiesław Janik, prof. Politechniki Lubelskiej, Katedra Finansów i Rachunkowości.
Tak stanowi art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późn. zm.
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niem otoczenia. Na jego podstawie ocenić można wypłacalność przedsiębiorstwa,
jego rzetelność w zakresie terminowej realizacji podejmowanych zobowiązań
(np. wobec banków, dostawców, budżetu). Wraz z poprawą wizerunku łatwiej
osiągać założone cele. Łatwiej uzyskać kredyt, sprzedać obligacje własne, uzyskać
wydłużony termin płatności za dostawy. W przypadku spółek giełdowych wzrost
zaufania przekłada się na wzrost cen akcji itp.
Niemałym problemem sprawozdawczości finansowej jest szeroki krąg odbiorców, których oczekiwania względem informacji zawartej w sprawozdaniu finansowym są znacznie zróżnicowane. Mimo tych różnic można jednak określić pewien
zakres informacji użytecznych dla wszystkich interesariuszy. Dotyczą one zasobów pozostających w dyspozycji przedsiębiorstwa, ich zdolności do generowania
zysków i środków pieniężnych oraz ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą3. Nie wszystkie te oczekiwania są spełnione w jednakowym
stopniu.
Dla nadania tym sprawozdaniom większej wiarygodności poddawane są one
badaniom przez biegłych rewidentów. Zadaniem rewizji jest ocena zgodności
informacji sprawozdawczej z zapisami w księgach rachunkowych oraz zgodności
tych zapisów z obowiązującym prawem4. Jak podkreśla M. Micherda, wiarygodność sprawozdania finansowego zależy od rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprawnej analizy finansowej oraz obiektywnego badania sprawozdania
finansowego5.
Informacje sprawozdawcze stanowią swoistą fotografię podmiotów gospodarczych na dzień bilansowy. Na ich podstawie partnerzy gospodarczy (banki,
dostawcy itp.) podejmują decyzje o zakresie, formach współpracy gospodarczej
i sposobach wzajemnych rozliczeń. Im większy zakres transakcji, tym większe znaczenie oceny partnera dla podejmowanej decyzji. Dlatego wiarygodność
informacji gospodarczej jest tak ważna dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Celem opracowania jest określenie roli sprawozdania finansowego w ocenie wiarygodności przedsiębiorstw.
1. Wycena aktywów a jakość informacji sprawozdawczej

Obraz przedsiębiorstwa wynikający ze sprawozdania finansowego w dużej
mierze zależy od wartości i struktury posiadanych zasobów. Istotny wpływ na nie
mają metody wyceny składników majątkowych. Według ustawy o rachunkowo3
4
5

Por. T. Cebrowska, Nowe podejście do sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowości” Warszawa 2001, t. 4, s. 13-15.
Cel ten szczegółowo jest określony w art. 65 ustawy o rachunkowości.
Por. B. Micherda, Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości, [w:] B. Micherda (red), Kierunki
ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa 2012, s. 17.
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ści oraz MSR niektóre aktywa powinny być obligatoryjnie wykazywane w bilansie
według wartości godziwej (dotyczy to np. należności i innych aktywów krótkoterminowych oraz rzeczowych aktywów trwałych podczas ich użytkowania). Jednakże jak wynika z badań, tylko ok. 35% badanych jednostek wycenia niektóre
aktywa (głównie instrumenty finansowe) według wartości godziwej6. Jako główne
przyczyny takiej sytuacji podaje się najczęściej: skomplikowaną procedurę określania tej wartości, czasochłonność wyceny i wysokie jej koszty, brak zainteresowania zarządów taką wyceną, brak wiedzy itp. W związku z tym w większości
przedsiębiorstw bilanse oparte są na cenach (kosztach) historycznych, niekiedy
znacznie różniących się od ich aktualnej wartości rynkowej. Zmniejsza to wiarygodność danych sprawozdawczych, która obniża się tym bardziej, im wyższa jest
dynamika cen czynników produkcji.
Innym czynnikiem wpływającym na obraz sytuacji finansowej jest możliwość wyboru spośród alternatywnych rozwiązań w zakresie wyceny zużycia
zasobów (kosztów). Dotyczy to w szczególności wyceny zużycia materiałów, produktów niezakończonych, amortyzacji środków trwałych. W przypadku materiałów wybór metody wyceny ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy mają miejsce
częste i znaczące zmiany cen zaopatrzeniowych (wysoka inflacja). Z kolei wycena produktów według kosztów bezpośrednich jest równoznaczna z obciążeniem
kosztami wydziałowymi tylko produktów gotowych. Przy sprzedaży tych produktów ich koszty własne wzrosną, a spadnie zysk na sprzedaży. Niższa będzie
również wartość zapasów produktów niezakończonych. Nastąpi przesunięcie
w czasie płatności pewnej kwoty podatku dochodowego. Przedsiębiorstwo z tego
tytułu osiągnie dodatkowe korzyści z tytułu spadku realnej wartości obciążeń
podatkowych.
Podobne skutki w zakresie wyniku finansowego wystąpią przy zastosowaniu
wyższych stawek amortyzacyjnych. Jest to możliwe, jeżeli spełnione są warunki podane w art. 32 uor (np. wyższa zmianowość pracy, tempo postępu techniczno-ekonomicznego w branży, wydajność środka trwałego, prawne lub inne
ograniczenia okresu użytkowania środka trwałego). Przyjęcie wyższych stawek
amortyzacyjnych prowadzi to wzrostu kosztów operacyjnych i obniżenia wyniku
finansowego. W tym przypadku nie wystąpią korzyści podatkowe, gdyż dla celów
fiskalnych trzeba stosować stopy amortyzacyjne określone w wykazie stóp amortyzacyjnych, załączonym do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
i metody amortyzacji uznane przez wymienioną ustawę.
Przytoczone przykłady wskazują, że w zależności od wybranych rozwiązań
można otrzymać znacząco różniący się wynik finansowy. Wybór metod wyceny
ma dla podmiotów gospodarczych charakter strategiczny7. Rozwiązania korzystne z punktu widzenia długookresowych celów przedsiębiorstw (sprzyjające przy6
7

Por. A. Mazur, Wartość godziwa – potencjał informacyjny, Difin, Warszawa 2011, s. 204.
Por. J. Turyna, Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 209.
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śpieszeniu rotacji kapitałów oraz wzrostowi wartości firmy) powodują zazwyczaj
obniżenie bieżącego wyniku finansowego. Wprawdzie w informacji dodatkowej
powinny znaleźć się stosowne wyjaśnienia, jednak w praktyce większość użytkowników tych sprawozdań najczęściej zapoznaje się tylko z zestawieniami liczbowymi. Jak zauważa A. Helin, sprawozdania finansowe stają się coraz bardziej
obszerne, a tym samym rośnie ryzyko, że informacje najbardziej istotne rozpłyną
się w gąszczu tych o mniejszym znaczeniu8. Istnieć może uzasadniona obawa, że
wykazując niższy zysk, przedsiębiorstwo będzie gorzej postrzegane przez swoich
interesariuszy, w tym również swoich właścicieli. Dlatego coraz częściej wskazuje
się na konieczność większego ujednolicenia metod wyceny (ograniczenia możliwości wyboru) i sposobów prezentacji sprawozdań finansowych9.
Zarządy przedsiębiorstw stawać mogą przed dylematem, czym się kierować
przy wyborze spośród alternatywnych rozwiązań. Każde bowiem rozwiązanie
zgodne z obowiązującym prawem czyni sprawozdanie wiarygodnym. Z obserwacji praktyki wynika, że na ogół wybierane są rozwiązania sprzyjające ujawnianiu
wyższego wyniku finansowego, zapominając (lub nie chcąc pamiętać) o tym, że
przyszłość przedsiębiorstwa zależy nie tyle od wykazanych zysków, ile od posiadanych zasobów pieniężnych. Większość przedsiębiorstw upada bowiem nie dlatego,
że poniosły stratę, lecz dlatego, że utraciły zdolność do terminowego regulowania
zobowiązań10. W określonych okolicznościach, paradoksalnie, zysk może stać się
przyczyną upadłości. Po pierwsze, powoduje on zobowiązanie z tytułu podatku
dochodowego, które trzeba uregulować, niezależnie od posiadanych zasobów
gotówkowych. Po drugie, upoważnia on właścicieli do poboru dywidend. Jeżeli zostaną one wypłacone w trudnej sytuacji, kiedy firma ma niedobór gotówki,
wówczas może ona utracić płynność finansową.
Powstaje pytanie, czy na podstawie poprawnie sporządzonego sprawozdania finansowego, spełniającego wszystkie kryteria formalno-prawne, partnerzy
biznesowi (banki, dostawcy, inwestorzy giełdowi itp.) mogą wnioskować o wiarygodności przedsiębiorstwa jako partnera biznesowego. Odpowiedź może być
pozytywna pod warunkiem, że dane sprawozdawcze poddane zostaną szczegółowej analizie. Analiza taka wymaga znajomości i zrozumienia nadrzędnych zasad
rachunkowości11. B. Micherda, wskazuje, że „poprawna analiza to istotny warunek wiarygodnego obrazu jednostki gospodarczej”12, a W. Gabrusewicz wyraźnie
podkreśla, że „analiza sprawozdania finansowego jest integralnym składnikiem
8
9
10
11
12

Por. A. Helin, Dylemat biegłego rewidenta, „Rynek & Ekonomia”. Dodatek do „Rzeczpospolitej”
5.10.2012.
Por. M. Kędzior, Nowa forma prezentacji sprawozdań finansowych według wspólnej koncepcji
IASB i FASB, w: B. Micherda (red), Kierunki ewolucji, s. 100.
Por. D. Davies, Sztuka zarządzania finansami, PWN, Warszawa 1995, s. 5.
Por. W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa, ABC sprawozdań finansowych. Jak czytać, interpretować i analizować, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010, s. 36.
B. Micherda, Wybrane aspekty, s. 22.
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audytu”13. Dlatego dokładnie przeprowadzona analiza, z wykorzystaniem dostępnych metod i technik, stanowi ważny element raportu biegłego rewidenta, który nie tylko zwiększa zaufanie odbiorców sprawozdań finansowych do ich treści, lecz także pozwala na pełniejszą ocenę wiarygodności ocenianego podmiotu
gospodarczego.
2.	Fałszowanie ksiąg rachunkowych

Sprawozdania finansowe wykorzystywane są również do oceny pracy zarządów, a wykazane tam wyniki są źródłem korzyści właścicieli i dodatkowego wynagrodzenia zarządu (premii). Stanowią one podstawę oceny dbałości zarządów
o stan majątkowy właścicieli, osiągniętego poziomu efektywności, dbałości o interesy pracowników, skuteczności realizowanej strategii rozwoju itp. Istnieje więc
silna motywacja do tego, by zaprezentowane w sprawozdaniu wyniki finansowe
korzystnie wpływały na pozycję przedsiębiorstwa w otoczeniu i ocenę zarządu
przez właścicieli. Rezultatem tej w pełni zrozumiałej i uzasadnionej motywacji
może być wzrost efektywności gospodarowania. Jednakże w określonych sytuacjach może ona wyzwalać dążenia do poprawy obrazu sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego poprzez naganne praktyki księgowe.
Praktyki te są dobrze rozpoznane i szeroko opisane w literaturze. Dotyczą one
w szczególności sposobów ujmowania w księgach rachunkowych przychodów,
kosztów oraz zobowiązań14. Przychody i koszty mogą być przesuwane w czasie,
a zobowiązania nieujawniane bądź „wyprowadzane” z bilansu poprzez zaangażowanie przedsiębiorstwa w określone transakcje. Można jeszcze przemieszczać
określone wielkości między poszczególnymi pozycjami sprawozdania finansowego. Innym sposobem fałszowania może być niepodawanie w informacji dodatkowej ważnych zdarzeń, które mają niekorzystny wpływ na ryzyko prowadzonej
działalności (np. spory z urzędami skarbowymi).
Niedopuszczalne praktyki księgowe są dość zróżnicowane. W zależności od
stosowanych metod i technik zostały scharakteryzowane pod różnymi nazwami15.
Należą do nich: rachunkowość agresywna (nadużywanie możliwości wyboru
zasad rachunkowości tak, by wykazać pożądaną wielkość wyniku finansowego),
wygładzanie zysków (ukrywanie zysków w latach „tłustych” i wykazywanie ich
w latach „chudych”), oszukańcza sprawozdawczość finansowa (zniekształcanie
informacji sprawozdawczej niezgodne z prawem), kreatywna rachunkowość (gra
liczbami finansowymi połączona z wykorzystywaniem dopuszczalnych alterna13
14
15

W. Gabrusewicz, Analiza finansowa w audycie sprawozdań finansowych, w: W. Gabrusewicz
(red), Audyt sprawozdań finansowych, Warszawa 2010, s. 95.
Por. tamże, s. 22, 23.
Por. tamże, s. 35-38.
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tywnych rozwiązań, np. w zakresie wyceny aktywów), preparowanie ksiąg (świadoma manipulacja za pomocą znanych lub innowacyjnych technik), upiększanie
wyników (tworzenie nieprzejrzystego sprawozdania finansowego poprzez celowe
zniekształcenia, np. zwlekanie z przeszacowaniem aktywów na skutek utraty przez
nie wartości).
3.	Rewizja sprawozdań finansowych

Ujawnianie ww. fałszerstw stanowi jedno z zadań biegłych rewidentów.
Innym, nie mniej ważnym, jest ocena sytuacji finansowej badanego podmiotu.
Niezbędnym narzędziem w tej ocenie jest analiza finansowa. Powinien ją przeprowadzać biegły rewident przed sporządzeniem raportu i wydaniem stosownej opinii. Z art. 65 uor wynika, że raport powinien zawierać ocenę sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wyniku finansowego ze wskazaniem zjawisk, które szczególnie
negatywnie wpływają na tę sytuację. Również Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej zawierają wskazania odnośnie do analizy finansowej sprawozdań
finansowych. Wnioski z takiej analizy pomagają w ocenie sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa i związanych z nią zagrożeń oraz wiarygodności samego sprawozdania16. Formułowanie jednoznacznych wniosków nie zawsze jest możliwe,
jeżeli analizę ogranicza się tylko do badania samych wskaźników finansowych.
W sytuacji, kiedy wykazują one równokierunkowe zmiany, ocena ewentualnych
zagrożeń jest trudna. Dlatego proponuje się uzupełnianie analizy wskaźnikowej
analizą dyskryminacyjną17.
Tymczasem z obserwacji wynika, że w raportach i opiniach biegli rewidenci
do tej analizy nie zawsze podchodzą z należytą starannością. W większości raportów z badania sprawozdań finansowych spółek, które ostatnio złożyły w sądzie
wnioski o upadłość, nie zwrócono uwagi na zagrożenie dla dalszego kontynuowania przez nie działalności gospodarczej18. Przyczyn takiej sytuacji może być
wiele. Zwrócimy uwagę tylko na niektóre z nich. Z przeprowadzonych wśród biegłych rewidentów badań ankietowych wynika, że większość z nich ogranicza się
do analizy wskaźnikowej19. Jest to najprostsza z metod analitycznych, która bez
badania związków przyczynowo-skutkowych ogranicza możliwości trafnej oceny
zaistniałej sytuacji finansowej. Na przykład sam fakt spadku wartości wskaźnika
rentowności sprzedaży nie musi świadczyć o pogorszeniu się kondycji finansowej
16
17
18
19

Por. B. Micherda, Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006,
s. 197.
Por. W. Gabrusewicz, Analiza finansowa, s. 156; E.I. Altman, E. Hotchkiss, Trudności finansowe
a upadłość firm, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 281.
Por. „Rynek & Ekonomia”. Dodatek do „Rzeczpospolitej” 27.09.2012.
Por. M. Szulc, Wykorzystanie analizy finansowej w badaniu sprawozdań finansowych w świetle
badań empirycznych, w: B. Micherda (red), Kierunki ewolucji, s. 244.
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firmy. Negatywne skutki obniżenia rentowności sprzedaży mogą być z nawiązką zrekompensowane przez wzrost obrotowości aktywów, świadczący o wzroście
efektywności gospodarowania posiadanymi zasobami. Równie rzadko wykorzystywane są modele analizy dyskryminacyjnej, a w przypadkach, gdy się je wykorzystuje, nie są one dostosowane do warunków polskiej gospodarki. Wobec tego
uzyskuje się informację, która w warunkach polskiej gospodarki może mieć inną
wartość poznawczą.
Wbrew pozorom sprawa jest jednak bardziej złożona. Opinia biegłego rewidenta ma bowiem istotny wpływ na postrzeganie przedsiębiorstwa przez otoczenie. Dlatego musi być wyważona, by nie spowodować niepożądanych skutków.
Niemal każde przedsiębiorstwo w „cyklu swojego życia” boryka się z różnymi trudnościami, które mogą zagrozić jego dalszej egzystencji. Dzięki trafnym
decyzjom lub układom z wierzycielami wiele z nich udaje się pokonać. Trzeba
mieć na uwadze również to, że biegły dysponuje informacjami historycznymi.
Wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności, może poprawnie ocenić przeszłość.
Może oszacować aktualny poziom ryzyka. Nie dysponuje, podobnie jak każdy
z nas, metodą trafnego przewidywania przyszłości. Stąd duża powściągliwość
w formułowaniu jednoznacznie negatywnych ocen w przypadkach, gdy istnieją
jakiekolwiek szanse na wyjście z przeżywanego przez firmę kryzysu. Jak zauważa W. Wąsowski, „użytkownicy sprawozdań finansowych mają prawo oczekiwać
od biegłego rewidenta: niezależności, kompetencji, kwalifikacji, etyki zawodowej,
zachowania tajemnicy. Nie mogą natomiast oczekiwać bezwzględnego zapewnienia, że jednostka posiada zdolność do kontynuowania działalności”20.
W literaturze zwraca się również uwagę na jeszcze jedną z możliwych przyczyn „nieostrej”, wygładzonej opinii biegłych rewidentów. Chodzi o wpływ zarządu na treść raportu. S.T. Surdykowska (za: A.L. Elliotem i R.J. Schrothem) przytacza myśli, których autorem jest Johnnie Bondo, prezes zarządu Red Poket International21: „Zwróć uwagę audytorów na to, że macie wspólne interesy. [...] Upewnij
się, że oni wiedzą, skąd pochodzi ich «chleb i masło» zarówno dzisiaj, jak i jutro”.
Wskazuje to na pewne materialne uzależnienie rewidentów od zarządu i rady
nadzorczej, które zatrudniają firmę audytorską. Świadomość tego faktu może, lecz
nie musi, mieć wpływ na poziom obiektywności oceny. Jest jeszcze inna myśl, która ma charakter przysłowiowego kija: „Oskarż audytorów o wprowadzenie w błąd
rady nadzorczej i inwestorów”. W tym przypadku chodzi o groźbę, szczególnie
realną, kiedy wydana opinia nie znajdzie potwierdzenia w przyszłej sytuacji finansowej spółki.
20
21

W. Wąsowski, Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa
2010, s. 163.
S. Surdykowska, Oszustwa księgowe rozpatrywane na tle normatywnych i kreatywnych aspektów
rachunkowości, [w:] M. Kutera, A. Hołda, S.T. Surdykowska, Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006, s. 43-45.
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Przytoczone fakty wskazują z jednej strony na możliwość niepożądanych uwikłań biegłego rewidenta, z drugiej zaś na konieczność zmiany podejścia biegłych
rewidentów do badania sprawozdań finansowych. Pomijając fakt, że treść i metody zestawiania obowiązujących obecnie sprawozdań finansowych są krytykowane
przez ich adresatów (w szczególności przez banki, inwestorów i kontrahentów), to
dodatkowo niewykorzystywana jest w wystarczającym stopniu w procesie oceny
zjawisk finansowych ich zawartość informacyjna. Niewystarczające jest ograniczenie badania tylko do kontroli zgodności z obowiązującym prawem i nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Często w raporcie podaje się wiele szczegółów,
które do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i możliwości kontynuowania
działalności niewiele wnoszą. Za mało uwagi poświęca się natomiast przyczynom
zaistniałej sytuacji. Dlatego takie opinie niewiele wnoszą do oceny wiarygodności przedsiębiorstw. Oznacza to, że system auditingu wymaga systematycznego
doskonalenia i dostosowywania go do aktualnych oczekiwań uczestników rynku.
Podsumowanie

Z nadrzędnych zasad rachunkowości wynika, że informacje sprawozdawcze
powinny być rzetelne, zrozumiałe, kompletne, istotne, sprawdzalne i porównywalne. Stanowią wtedy podstawę wiarygodnej oceny jednostek gospodarczych,
w szczególności ich zdolności płatniczej i elastyczności finansowej. Uczestnicy
rynku kapitałowego (inwestorzy) oczekują ponadto wzrostu użyteczności tych
informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Obecnie IASB i FASB rozpoczęły proces przebudowy formy prezentacji sprawozdań finansowych. Ma on na celu zwiększenie spójności finansowego obrazu
działalności przedsiębiorstwa, dezagregację zawartych w nim informacji, umożliwiającą większą przewidywalność przyszłych strumieni pieniężnych oraz dokładniejszą ocenę płynności i elastyczności finansowej przedsiębiorstwa22. Zmiany
te powinny ułatwić ocenę sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego i tym
samym ocenę jego wiarygodności.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystko w sprawozdaniu finansowym może być ujawnione. I nie wynika to tylko z tego, że sprawozdanie w obecnie obowiązującej formie zawiera głównie informacje historyczne. Nie obejmuje
ono wszystkich zasobów materialnych oraz tylko niektóre zasoby niematerialne.
Przykładem mogą być np. dzierżawione i użytkowane w formie leasingu operacyjnego środki trwałe. Znajdują one odzwierciedlenie jedynie w rachunku zysków
i strat, nie występują natomiast w aktywach23. Świadomość tego faktu musi towa22
23

Por. M. Kędzior, Nowa forma, s. 101.
Por. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2008, s. 121.
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rzyszyć biegłemu rewidentowi przy przeprowadzaniu analizy finansowej. Pomijanie tych zasobów w analizie zniekształca wskaźniki finansowe (np. wskaźniki
produktywności majątku). Mają one bowiem wpływ na potencjał gospodarczy
przedsiębiorstwa i jego zdolność do generowania zysków.
Niektóre dane dotyczące przyszłości przedsiębiorstwa mogą być ujawnione
w informacji dodatkowej, jeszcze inne w sprawozdaniu zarządu. Trzeba mieć jednak świadomość, że ujawnianie szczegółów związanych z planowanymi w przyszłości działaniami nie musi leżeć w interesie firmy. Chodzi o tzw. tajemnicę
handlową i ochronę jej przed konkurencją. Tym samym trudno wymagać, by
przedsiębiorstwa dzieliły się z odbiorcami sprawozdań wszystkimi informacjami
o wszystkich planowanych w przyszłości przedsięwzięciach. Ponadto sama znajomość planowanych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa nie wystarczy do tego,
by ocena kontynuacji działalności przez przedsiębiorstwo w określonej przyszłości była trafna. Powodzenie planów zależy w dużej mierze od przyszłych warunków działania (prawnych, politycznych, rynkowych itp.), a te są trudno przewidywalne. Ponadto prognozowanie przyszłych scenariuszy rozwoju nie należy do
zadań biegłego rewidenta, chociaż powinien przy formułowaniu opinii poznać
wszystkie dostępne na ten temat informacje24. Opinia zatem biegłego rewidenta
na temat kontynuacji działalności badanego podmiotu będzie zawsze obarczona
pewnym prawdopodobieństwem niespełnienia.
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa, zwłaszcza te poddane badaniu
przez biegłego rewidenta, są bardzo istotnym źródłem informacji o wiarygodności podmiotu gospodarczego. Źródło to, w określonych okolicznościach, może być
jednak niewystarczające. Wiarygodność przedsiębiorstwa to nie tylko jego wypłacalność i efektywność finansowa, lecz również jego renoma, tradycja itp. Dlatego
określenie tej wiarygodności wymaga, oprócz bieżącego śledzenia sprawozdań
finansowych i opinii biegłych rewidentów, gromadzenia i analizy zewnętrznych
informacji o przedsiębiorstwie, pochodzących z różnych źródeł (w tym np. z rejestru dłużników).
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Konrad Stępień1

Jakość sprawozdania finansowego
a wizerunek przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

Sprawozdawczość finansowa jest jednym ze sposobów komunikowania się
przedsiębiorstwa ze swoim otoczeniem. Dzięki informacjom płynącym ze sprawozdawczości możliwa jest ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe, będąc „produktem końcowym” rachunkowości, dostarcza
wiedzy o majątku przedsiębiorstwa, źródłach jego pochodzenia (kapitałach), jak
i rezultatach prowadzonej działalności. Tym samym sprawozdanie finansowe prezentuje jego obraz, wizerunek. Stanowi swego rodzaju środek przekazu, narzędzie
komunikowania się.
Z danych zawartych w sprawozdaniach finansowych korzysta wiele grup użytkowników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, przy podejmowaniu różnorakich decyzji ekonomicznych. Przez pryzmat sprawozdań finansowych różne
przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku są oceniane i różnicowane oraz pozycjonowane przez otoczenie.
Istotna rola sprawozdania finansowego w tworzeniu obrazu przedsiębiorstwa
powoduje, że wymaga się od sprawozdań finansowych odpowiedniej jakości, po
to, aby nie budziły zastrzeżeń i były użyteczne dla odbiorców.
Celem niniejszego opracowania jest omówienie roli sprawozdania finansowego w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, a także scharakteryzowanie właściwości (cech), którymi powinno się ono charakteryzować, w celu zapewnienia
odpowiedniej jego jakości.
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1.	Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa
w sprawozdaniu finansowym

Przedsiębiorstwa, chcąc realizować wyznaczone cele, muszą zadbać o stworzenie sobie odpowiedniego, pozytywnego wizerunku na rynku. Dzięki pozytywnemu wizerunkowi budowane jest zaufanie do przedsiębiorstwa, tworzone są więzi z klientami i pracownikami. Łatwiej jest też przedsiębiorstwu zdobyć kontrahentów oraz prościej przyciągnąć inwestorów i kredytodawców. Przedsiębiorstwo
dobrze oceniane przez otoczenie ma większe możliwości rozwoju i przetrwania
w konkurencyjnym środowisku.
Pozytywny wizerunek (image) to jeden z kluczowych zasobów przedsiębiorstwa. Wielki słownik języka polskiego podaje, że „wizerunek: to to samo co image; podobizna, portret, fotografia, obraz; odbicie, odzwierciedlenie, odtworzenie,
obraz czegoś”2. A hasło „image” rozumiane jest jako „wykreowany przez daną
osobę (lub na jej użytek) obraz własnej osobowości; także: wypracowane (często przez specjalistów w tym zakresie) publiczne oblicze firmy, przedsiębiorstwa,
organizacji itp., publiczny wizerunek”3.
Z kolei Słownik języka polskiego PWN termin „wizerunek” wyjaśnia jako:
„czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.; sposób, w jaki dana osoba lub
rzecz jest postrzegana i przedstawiana”4.
W kontekście powyższych definicji pod pojęciem „wizerunku przedsiębiorstwa” można rozumieć obraz albo wyobrażenie o przedsiębiorstwie czy też sposób, w jaki dane przedsiębiorstwo jest postrzegane przez otoczenie. Wizerunek
przedsiębiorstwa może być pozytywny (rozpowszechniany i pomocny przedsiębiorstwu), negatywny (zły, szkodzący przedsiębiorstwu) lub, rzadziej, obojętny
(bezbarwny i nijaki). Z oczywistych względów przedsiębiorstwa dążą do kreowania pozytywnego wizerunku.
Warto zauważyć, że wizerunek przedsiębiorstwa nie jest pojęciem statycznym
i ulega zmianom wraz ze zmianą poglądów, upodobań, mody czy sytuacji panującej na rynku. Podmioty podejmują działania mające na celu kształtowanie swego wizerunku, jednakże czasem wizerunek powstaje i rozwija się niezależnie od
chęci i woli zainteresowanych. Nie zawsze też odzwierciedla rzeczywistość. Ten
tworzony obraz przedsiębiorstwa może być zarówno prawdziwy, jak i fałszywy.
W kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa stosują różnorakie instrumenty.
Wybór tych instrumentów zależny jest od obszaru, na jaki zamierza przedsiębiorstwo oddziaływać, od aspektu działalności czy od rodzaju grupy otoczenia. Wizerunek ten może przykładowo być kształtowany dla:
− klientów i dotyczyć jakości wytwarzanych produktów czy świadczonych usług;
2
3
4

Wielki słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Buchmann, Warszawa 2009, s. 781.
Tamże, s. 183.
Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/wizerunek.
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− pracowników i odnosić się do warunków, kultury i etosu pracy;
− inwestorów lub kredytodawców i wiązać się z sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa.
Jednym z istotnych narzędzi kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa
w zakresie jego sytuacji ekonomicznej jest sprawozdanie finansowe, będące „produktem finalnym” systemu rachunkowości. Sprawozdanie finansowe prezentuje
bowiem zarówno obraz sytuacji majątkowo-kapitałowej, jak i rezultatów prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej za dany okres. Wyraża
ono raportowanie określonych aspektów działalności gospodarczej danego podmiotu, przy zastosowaniu konwencjonalnej formuły opisu i prezentacji danych
czerpanych z ewidencji księgowej i charakteryzujących sytuację majątkową,
finansową i wynikową tego podmiotu5. Na podstawie informacji pochodzących
ze sprawozdania finansowego dokonywana jest ocena sytuacji majątkowo-kapitałowej oraz wyników działalności podmiotu gospodarczego. Z tego też powodu
sprawozdania finansowe podmiotów składane są do rejestru sądowego, a w przypadku jednostek o istotnym znaczeniu gospodarczym, zwłaszcza notowanych na
rynkach kapitałowych, również upubliczniane, np. przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym RP Monitorze Polskim B lub poprzez opublikowanie na stronach
internetowych6.
Sprawozdanie finansowe sporządza się przede wszystkim dla użytkowników
zewnętrznych, czyli tych, którzy nie mają bezpośredniego wglądu, dostępu do
ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa, choć również użytkownicy wewnętrzni
zainteresowani są zawartymi w nich informacjami. Użytkownikami zewnętrznymi sprawozdań finansowych są głównie: potencjalni inwestorzy, banki i pożyczkodawcy, kontrahenci, klienci, rządy i agendy rządowe, doradcy i analitycy, społeczeństwo, a zatem podmioty z otoczenia przedsiębiorstwa. Użytkownikami tymi
są również właściciele przedsiębiorstwa (udziałowcy czy akcjonariusze) czy nawet
pracownicy, a więc jednostki stricte powiązane z przedsiębiorstwem7.
Z kolei użytkownikami wewnętrznymi sprawozdań finansowych są kierownictwa jednostek różnego szczebla, w tym także organy odpowiedzialne za ich prawidłowe sporządzenie i prezentację. Wśród użytkowników wewnętrznych można
w szczególności wymienić: zarząd przedsiębiorstwa, rady nadzorcze i komisje
rewizyjne, audytorów wewnętrznych oraz kierownictwo niższego szczebla.
Z informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych korzysta wielu odbiorców, mających różne potrzeby i oczekiwania. Na ich podstawie podejmowane są
różnorakie decyzje ekonomiczne, dlatego też sprawozdania finansowe mają takie
5
6
7

M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, I. Olchowicz, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa
1998, s. 442.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 ze zm.,
art. 69, 70.
I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych
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ogromne znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa. Bez informacji sprawozdawczych nie byłaby możliwa ani retrospektywna ocena słuszności wcześniej podjętych decyzji ekonomicznych, ani tym bardziej projekcje na przyszłość.
Potencjalni inwestorzy czy też aktualni akcjonariusze i udziałowcy angażujący w jednostkę swój kapitał wykorzystują sprawozdania finansowe do oceny
przede wszystkim stopnia ryzyka związanego z inwestowaniem oraz obliczenia
stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału. Chcą oni także wiedzieć, jaka jest zdolność jednostki do wypłacania dywidend. W tej grupie należy wyróżnić właścicieli
przedsiębiorstw (dotychczasowych inwestorów), a więc tych, którzy zainteresowani są informacjami pomocnymi w podjęciu decyzji o utrzymaniu, powiększeniu lub sprzedaży swoich lokat w danej jednostce gospodarczej oraz inwestorów
potencjalnych, chcących dokonać możliwie najlepszej lokaty8.
Choć doradcy i analitycy sami nie podejmują decyzji inwestycyjnych, jednak
ich wiedza czerpana ze sprawozdań finansowych i analizy danych sprawozdawczych często stanowi podstawę podejmowanych przez inwestorów decyzji. Są oni
również twórcami obiegowych opinii, które mają istotny wpływ na postrzeganie
firm, a zatem i ich wartość rynkową9.
O ile banki (kredytodawcy) oraz pożyczkodawcy zainteresowani są zdolnością
kredytową jednostki gospodarczej, a więc możliwością spłaty w terminie kwoty udzielonego kredytu (pożyczki) wraz z należnymi odsetkami, to kontrahenci
interesują się możliwościami zawierania w bliższej i dalszej przyszłości transakcji
handlowych oraz związaną z tym płynnością finansową jednostki.
Z kolei pracownicy i ich organizacje śledzą informacje o stabilności funkcjonowania i braku oznak zagrożenia kontynuacji działania pracodawcy. Korzystając
z informacji sprawozdawczych o sytuacji i wynikach finansowych przedsiębiorstwa, oceniają jego zdolność do wypłaty wynagrodzeń oraz możliwości dalszego
zatrudnienia.
Klienci, zwłaszcza w sytuacji dłuższego związania z danym podmiotem
gospodarczym, poprzez np. zakup produktu o długotrwałym użytkowaniu lub
przywiązanie do produktów danej firmy, interesują się tym, czy jednostka będzie
kontynuować prowadzoną działalność gospodarczą. Natomiast rządy i agendy
rządowe zwracają uwagę na działalność podmiotów gospodarczych ze względu
na prowadzoną politykę gospodarczą i podatkową wobec jednostek, a informacje
sprawozdawcze o działalności podmiotów gospodarczych wykorzystywane są do
opracowywania wskaźników makroekonomicznych charakteryzujących sytuację
gospodarczą kraju.
Społeczeństwo, zwłaszcza lokalne, interesuje się sytuacją finansową jednostki i jej możliwościami nieprzerwanego funkcjonowania ze względu na potrzebę
8
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zatrudniania pracowników, wspierania lokalnych dostawców, rozwijania infrastruktury czy zasilania budżetów samorządowych.
Kadra zarządzająca, menedżerowie różnego szczebla, rady nadzorcze i komisje rewizyjne oraz audytorzy wewnętrzni wykorzystują sprawozdania finansowe
dla celów zarządczych i kontrolnych. Kierownictwo przedsiębiorstwa, sporządzając sprawozdanie finansowe na własny użytek, wykorzystuje różne sposoby jego
sporządzania, które w najlepszy sposób odpowiadają potrzebom wewnętrznego
zarządzania10.
W kontekście powyższych rozważań można stwierdzić, że sprawozdanie
finansowe, prezentując obraz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, zaspokaja
potrzeby informacyjne różnych użytkowników. Trzeba jednak zaznaczyć, iż sprawozdanie finansowe zaspokaja w zasadzie tylko podstawowe potrzeby informacyjne swych odbiorców, albowiem nie jest w stanie sprostać wszystkim potrzebom
informacyjnym tak wielu użytkowników.
Warto również zauważyć, że kierownictwo jednostki z racji swych funkcji
zainteresowane jest zazwyczaj pozytywną oceną sytuacji majątkowej, finansowej
i wyników działalności zarządzanego przez nich przedsiębiorstwa, gdyż przez pryzmat sprawozdań finansowych dokonywana jest również ocena ich pracy przez
właścicieli przedsiębiorstwa. Kierownictwo przedsiębiorstwa, odpowiedzialne za
sporządzanie i prezentację sprawozdań finansowych, może wykorzystać sprawo
zdania finansowe do manipulowania wizerunkiem przedsiębiorstwa dla własnych
celów. Celami tymi mogą być przykładowo11:
1) tendencja do stwarzania zbyt pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa, przez co:
− wierzyciele będą się skłaniać do utrzymania i podwyższania gotowości
kredytowej;
− akcjonariusze będą zachęcani do nabycia nowych akcji lub powstrzymywania się od wyprzedaży posiadanych akcji;
− pracownicy będą przekonani o pewności pracy;
− klienci będą ufać w nieprzerwaną realizację umów;
2) tendencja do tworzenia zbyt negatywnego obrazu przedsiębiorstwa, przez co:
− wierzyciele będą gotowi do wydłużania terminów spłaty pożyczek i kredytów oraz umarzania części odsetek, chcąc odzyskać pożyczony kapitał;
− akcjonariusze nie będą żądać wypłacania dywidendy, w wyniku tego zysk
posłuży do zwiększenia finansowego zasilenia w spółce (mogą jednak stracić ufność w kompetencje zarządu);
− klienci mogą odnieść wrażenie, że nie płacą zbyt wygórowanych cen, skoro
zyski przedsiębiorstwa są nikłe;

10
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− Skarb Państwa może być przekonany, że przedsiębiorstwo nie osiąga wyników, od których należałoby płacić podatek.
Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że te działania, jeśli towarzyszy im łamanie przepisów prawnych, przekraczanie granic legalności, są naganne i wiążą się
z fałszerstwem i przestępczością gospodarczą. Mówi się wówczas o tzw. matactwach bilansowych12. Jeżeli natomiast kreatywne działania w zakresie kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym mieszczą się
w ramach obowiązującego prawa, to takie działania należy oceniać jak najbardziej
pozytywnie. Zadaniem zarządzających jest bowiem między innymi pokazanie
sytuacji przedsiębiorstwa w najlepszy sposób, od najlepszej strony, odzwierciedlając jednak rzeczywistość gospodarczą.
Jak wynika z powyższego, sprawozdanie finansowe, prezentując informacje
o sytuacji majątkowo-finansowej oraz o wynikach działalności jednostki gospodarczej, jest również instrumentem kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa.
2.	Struktura sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe stanowi część procesu sprawozdawczości finansowej. To finalny produkt systemu rachunkowości przedsiębiorstwa. Zakres sprawozdania finansowego, jako zbioru informacji o sytuacji finansowej, może być
rozpatrywany w wąskim i szerokim ujęciu, w zależności od wielkości i znaczenia
gospodarczego podmiotu. W węższym ujęciu sprawozdanie finansowe sporządzają wszystkie jednostki podlegające ustawie o rachunkowości i zawiera ono takie
podstawowe elementy, jak13:
− bilans;
− rachunek zysków i strat, zwany również rachunkiem wyników;
− informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Natomiast w szerszym zakresie sprawozdanie finansowe sporządzają jednostki podlegające corocznemu obowiązkowi badania sprawozdań przez biegłego
rewidenta. Jednostki te z racji swej wielkości, znaczenia gospodarczego i odpowiedzialności społecznej nie tylko prezentują obszerniejszy zakres informacji
sprawozdawczych, ale również zobowiązane są do poddania badaniu sprawozdania finansowego.
Zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości do jednostek mających obowiązek
poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, a w związku
z tym sporządzających sprawozdanie finansowe w szerszym ujęciu, zalicza się m.in.:
12
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− grupy kapitałowe;
− banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji;
− jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
− jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych;
− spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;
− pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących
warunków:
1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro;
3) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co
najmniej 5 000 000 euro.
W szerszym ujęciu sprawozdanie finansowe, oprócz podstawowych elementów, obejmuje dodatkowo jeszcze14:
− rachunek przepływów pieniężnych oraz
− zestawienie zmian w kapitale własnym.
Wszystkie przedstawione ogólnie części sprawozdania finansowego są ze sobą
ściśle powiązane pod względem treści. Bilans stanowi zasadniczą część sprawozdania finansowego, łączącą w sobie syntetycznie informacje zawarte w pozostałych
elementach sprawozdania finansowego. Rachunek wyników dostarcza informacji
o strukturze i źródłach powstania wyniku finansowego netto. To właśnie wynik
finansowy netto, pokazany w bilansie jako informacja syntetyczna, w rachunku
zysków i strat przyjmuje postać rozwiniętą. Z kolei rachunek przepływów pieniężnych jest rozwinięciem przedstawionych w bilansie informacji o zmianie
stanu środków pieniężnych dokonanej w okresie sprawozdawczym. Natomiast
zestawienie zmian w kapitale własnym jest analitycznym rozwinięciem informacji
o kształtowaniu się poszczególnych pozycji kapitału własnego, przedstawionych
syntetycznie w pasywach bilansu.
Formalnym wyrazem wspomnianych powiązań jest zgodność rachunkowa
wyniku finansowego netto roku obrotowego wykazanego w bilansie oraz rachunku zysków i strat lub też wielkości kapitałów własnych wykazanych w bilansie oraz
w zestawieniu zmian w kapitale własnym. Również informacje zawarte w rachunku przepływów pieniężnych są zgodne z analogicznymi informacjami zawartymi
w bilansie i rachunku wyników. Zgodność ta jest uzasadniona ścisłymi powią14

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.,
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zaniami występującymi między aktywami i pasywami bilansu, a realizowanymi
procesami gospodarczymi − kosztami i przychodami w rachunku zysków i strat,
czy też wpływami i wydatkami środków pieniężnych w rachunku przepływów
pieniężnych.
Szczególny element sprawozdania finansowego stanowi informacja dodatkowa. Jest ona opisową częścią sprawozdania finansowego, zawierającą istotne
dane i objaśnienia niezbędne, by sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelnie
i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy podmiotu gospodarczego. Informacja dodatkowa obejmuje:
− wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające m.in. opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje o zdolności jednostki
gospodarczej do kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości;
− dodatkowe informacje i objaśnienia, dotyczące m.in. szczegółowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym
oraz rachunku przepływów pieniężnych w danym okresie sprawozdawczym,
danych o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych, propozycje podziału zysku
lub pokrycia straty, inne informacje istotne dla zrozumienia sprawozdania
finansowego.
Informacja dodatkowa, z uwagi na zawieranie szczegółowych danych dotyczących bilansu, rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych, bywa wielce
przydatna przy analizowaniu sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych.
W kontekście prezentacji struktury sprawozdania finansowego trzeba również
wspomnieć, że oprócz sprawozdania finansowego spółki kapitałowe, towarzystwa
ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe sporządzają
wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym także sprawozdanie z działalności
jednostki w roku obrotowym15. Sprawozdanie to nie jest częścią sprawozdania
finansowego. Winno ono obejmować istotne informacje o stanie majątkowym
i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o16:
− zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły
w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
− przewidywanym rozwoju jednostki;
− ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;
− aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej jednostki.

15
16

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.,
art. 49 ust. 1.
W. Gabrusewicz, Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych, SKwP, Warszawa 2001,
s. 11.
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3.	Jakość sprawozdania finansowego

Istotna rola sprawozdania finansowego w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa powoduje, że wymaga się od sprawozdań finansowych odpowiedniej ich
jakości, po to, aby nie budziły zastrzeżeń i były użyteczne dla odbiorców. W celu
zapewnienia odpowiedniej jakości informacji sprawozdawczej przepisy prawa
określają pewne zasady, które powinno się stosować przy sporządzaniu sprawo
zdania finansowego. Normy prawa wskazują także na cechy, właściwości, którymi
powinno odznaczać się sprawozdanie finansowe, aby zagwarantować jego jakość,
a przez to i użyteczność.
Wiele z tych zasad zostało ukształtowanych historycznie, zwyczajowo, a z czasem znalazło odzwierciedlenie w przepisach prawnych, ustawach poszczególnych
państw. Analiza światowych i europejskich regulacji rachunkowości pozwala
stwierdzić, że zasady rachunkowości nie zostały ujęte w postaci obowiązującego standardu czy dyrektywy. Można jednakże z treści tych regulacji wyprowadzić
pewne zasady, które są powszechnie honorowane i nazywane zwyczajowo nadrzędnymi. Warto zauważyć, że nadrzędne zasady odnosi się do całego systemu
rachunkowości, a więc również do sprawozdawczości finansowej.
W kontekście jakości sprawozdania finansowego należy wspomnieć o fundamentalnej nadrzędnej zasadzie rachunkowości, której bez względu na konkretne
systemy legislacyjne i stosunki polityczno-ekonomiczne danego kraju są podporządkowane wszystkie inne zasady i normy. Jest nią zasada prawdziwego i rzetelnego obrazu (ang. a true and fair view). Koncepcja prawdziwego i rzetelnego obrazu
została sformułowana w Wielkiej Brytanii, a następnie zaakceptowana przez inne
państwa. Polska ustawa o rachunkowości stwierdza (art. 4 ust. 1), że „jednostki
obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno
przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy”. Jak wynika
z powyższej naczelnej zasady, rachunkowość (w tym sprawozdawczość finansowa)
powinna być prowadzona zgodnie z przepisami, winna odzwierciedlać rzeczywistość, być zrozumiała i godna zaufania17. Oczywiście przepisy prawa określają wiele
różnych szczegółowych zasad, które jednostka powinna stosować przy prowadzeniu rachunkowości, aby ta fundamentalna zasada została zachowana.
Jak już wspomniano, regulacje prawne – a konkretnie mówiąc, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – wskazują na cechy, którymi powinno odznaczać się sprawozdanie finansowe, aby uznać je za jakościowe, a przez to i użyteczne. Cechy te, nazywane jakościowymi, są to właściwości,
które sprawiają, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym są użyteczne
dla odbiorców informacji18. Wśród cech jakościowych sprawozdania finansowego
17
18

K. Stępień, Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, s. 27.
J. Pfaff, Badanie sprawozdania finansowego istotną przesłanką w kształtowaniu wiarygodności
informacji finansowych, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiary-
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wyróżnia się: zrozumiałość, przydatność, wiarygodność i porównywalność19, co
przedstawia rys. 1.

CECHY
JAKOŚCIOWE

ZROZUMIAŁOŚĆ

PRZYDAT�OŚĆ

WIARYGOD�OŚĆ

PORÓW�YWAL�OŚĆ

Rysunek 1. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego
Źródło: opracowanie własne na podstawie MSSF.

Zrozumiałość jest niezbędną cechą informacji prezentowanych w sprawozdaniu
finansowym. Zakłada się jednak, że użytkownicy sprawozdań finansowych mają dostateczną wiedzę o działalności gospodarczej przede wszystkim z rachunkowości, finansów, prawa gospodarczego, a także wyrażają chęć zapoznania się z tymi informacjami.
Nie należy jednak wykluczać ze sprawozdań finansowych informacji o problemach
złożonych, jeśli mają istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych
tylko dlatego, że mogą być trudne do zrozumienia dla niektórych użytkowników.
Przydatność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych oznacza
zdolność wpływania na decyzje ekonomiczne użytkowników sprawozdań. Informacja przydatna pomaga ocenić przeszłe, obecne i przyszłe zdarzenia oraz potwierdzić lub zweryfikować poprzednie oceny. Pełni funkcje przewidującą i potwierdzającą. Na przydatność informacji wpływają jej charakter oraz istotność. Za istotną
uważa się informację, której pominięcie lub zniekształcenie w sprawozdaniu finansowym może wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników sprawozdań.
Trzecią cechą jakościową sprawozdań finansowych jest wiarygodność informacji w nich zawartych. Z pewnością jest to najważniejsza z cech jakościowych,
wpływająca na użyteczność sprawozdań finansowych. Informacje uważa się za
wiarygodne, gdy nie zawierają istotnych błędów, są bezstronne i wiernie odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą, są także kompletne. Informacji zawartych
w sprawozdaniu finansowym nie można uznać za wiarygodne, jeśli są efektem

19

godności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Kraków 2007.
Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, [w:] MSSF, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007), t. I-II, IASB [polski przekład], Warszawa.
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manipulowania danymi pochodzącymi z rachunkowości na skutek łamania przepisów prawa, wykorzystywania luk w regulacjach prawnych, w celu kreowania
wizerunku finansowego przedsiębiorstwa w sposób skłaniający do oczekiwanych
zachowań odbiorców informacji sprawozdawczych20.
O wiarygodności informacji sprawozdawczych przesądzają21: wierne odzwierciedlenie; przewaga treści nad formą; neutralność; zasada ostrożnej wyceny;
kompletność.
Wierne odzwierciedlenie wymaga, by wszystkie zdarzenia były ujmowane
w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej na podstawie możliwych do
sprawdzenia, opartych na obiektywnych danych faktach, potwierdzanych dowodami księgowymi. Z kolei przewaga treści nad formą powoduje konieczność identyfikowania, wyceniania i prezentowania transakcji zgodnie z ich treścią ekonomiczną, a nie jedynie formą prawną. Gdy rzeczywistość gospodarcza odbiega od
formy prawnej transakcji, jej skutki należy ująć zgodnie z treścią ekonomiczną.
Nie zawsze bowiem treść ekonomiczna jest zgodna z formą prawną.
Natomiast neutralność wiąże się z bezstronnością, czyli obiektywnym prezentowaniem informacji w sprawozdaniach przez osoby je przygotowujące. Sprawo
zdanie finansowe nie jest bezstronne, jeśli poprzez dobór lub sposób prezentacji informacji wywiera wpływ na podejmowanie decyzji lub formułowanie ocen
przez użytkowników (manipulowanie sprawozdaniem).
Ostrożność wyceny polega na rozważnym dokonywaniu subiektywnych ocen
i szacunków (wyceny), wymaganych w danych warunkach i przy istniejącym
stopniu niepewności, tak aby aktywa i przychody nie były zawyżone, a zobowiązania i koszty zaniżone. Łączona jest z niepewnością, która towarzyszy wielu
zdarzeniom i okolicznościom. Jej skutkiem są dokonywane odpisy aktualizujące
wartość aktywów, tworzone rezerwy na nieznane jednostce ryzyko, grożące straty
oraz skutki innych zdarzeń.
Z kolei kompletność oznacza, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym muszą być rezultatem ujęć wszystkich operacji gospodarczych, które miały
miejsce w okresie objętym sprawozdaniem. Każda przydatna pozycja sprawo
zdania finansowego powinna być prezentowana oddzielnie, gdyż kompensowanie może osłabiać zdolność zrozumienia przez użytkownika przeprowadzonych
transakcji. Kompensaty stosuje się, gdy dopuszczają je standardy rachunkowości22.
Porównywalność jest ważną cechą informacji sprawozdawczych, zwłaszcza
dla dokonywania analiz finansowych w czasie, czyli ustalania trendów w działalności jednostki, i dokonywania analiz w przestrzeni, a więc dokonywania porównań jednostek działających w otoczeniu przedsiębiorstwa, np. w tej samej branży.
Warunkiem porównywalności sprawozdań finansowych jest:
20
21
22

Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, s. 2-9.
Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, s. 2-10.
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–

prezentowanie informacji sprawozdawczych dotyczących okresów poprzedzających;
– stosowanie z okresu na okres tych samych zasad wyceny zasobów, ustalania
wyniku finansowego;
– przyjmowanie tego samego sposobu prezentacji pozycji sprawozdania
finansowego;
– informowanie użytkowników sprawozdań o polityce rachunkowości jednostki, jej zmianach oraz skutkach tych zmian.
Brak porównywalności sprawozdań finansowych uniemożliwia dokonywanie wiarygodnych ocen sytuacji majątkowej, finansowej czy wyniku finansowego.
Porównywalności sprawozdań finansowych służy zasada ciągłości.
4.	Rola biegłego rewidenta w kształtowaniu
jakości sprawozdania finansowego

Problem manipulowania wizerunkiem przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu sprawozdań finansowych istnieje, a uwidacznia się zwłaszcza, gdy sytuacja
przedsiębiorstw się pogarsza, na przykład w okresie kryzysu gospodarczego. Jednakże na straży jakości sprawozdań finansowych stoją biegli rewidenci. W trosce
o zapewnienie odpowiedniej wiarygodności sprawozdania finansowego ustawa
o rachunkowości (art. 64 ust. 1) nakazuje podmiotom gospodarczym o większym
znaczeniu gospodarczym poddać sprawozdanie finansowe corocznemu badaniu
przez biegłego rewidenta. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego
rewidenta ma na celu wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu.
Do końca 2008 r. art. 65 ustawy o rachunkowości mówił, że celem badania
sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej
opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz
rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Nowelizacja ustawy o rachunkowości, począwszy od
1 stycznia 2009 r., rozszerzyła cel i zakres badania sprawozdania, wskazując, że
biegły rewident ma zbadać, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia
sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Jak
wynika z powyższego, istotne znaczenie w badaniu biegłego rewidenta uzyskało
sprawdzenie, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z polityką rachunkowości
przedsiębiorstwa, a więc z przyjętymi zasadami rachunkowości23.

23

K. Stępień, Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta, [w:] Zawartość
informacyjna polityki rachunkowości. Wybrane problemy, red. H. Żukowska, B. Sawicka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 175, 176.
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Zadaniem biegłego rewidenta w ramach przeprowadzanego badania sprawo
zdania finansowego jest więc wnikliwe rozpoznanie wybranych przez jednostkę
zasad rachunkowości, stwierdzenie ich zgodności z prawem bilansowym (ustawą o rachunkowości, MSSF), jak również zweryfikowanie, czy podmiot stosuje
się w sposób ciągły do wybranych zasad. W przypadku zaś stwierdzenia zmian
w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa – ustalenie przyczyn wprowadzonych zmian, określenie ich wpływu na sprawozdanie finansowe oraz wynik finansowy, a także zbadanie, czy została zapewniona porównywalność sprawozdań
finansowych.
Jeżeli biegły rewident podczas badania sprawozdania finansowego stwierdzi
istotne nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym, które mogą wprowadzić użytkownika sprawozdania finansowego w błąd, może nakazać zarządowi
przedsiębiorstwa usunięcie tych nieprawidłowości. Może również zalecić przyjęcie rozwiązania zaproponowanego przez siebie. Zazwyczaj kierownictwo przedsiębiorstw stosuje się do zaleceń biegłego rewidenta, jednakże w przypadku, gdy
zarząd odmówi usunięcia rażących błędów czy nieprawidłowości i nie poprawi
sprawozdania finansowego, biegły rewident może wydać opinię negatywną o zbadanym sprawozdaniu finansowym, a w skrajnych przypadkach odstąpić od jej
wydania. Uzyskanie negatywnej opinii o sprawozdaniu finansowym lub odmowa
jej wydania przez biegłego rewidenta przeważnie dyskwalifikuje zarząd i przedsiębiorstwo w oczach wszystkich odbiorców sprawozdania finansowego.
Podsumowanie

Sprawozdanie finansowe pełni znaczącą rolę w kształtowaniu wizerunku
przedsiębiorstwa. Jego zadaniem jest dostarczanie informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Z informacji sprawozdawczych korzysta bardzo wielu
różnych użytkowników, zwłaszcza z otoczenia przedsiębiorstwa. Dlatego też dzięki informacjom zawartym w sprawozdaniu finansowym zarząd przedsiębiorstwa
może oddziaływać na zachowania użytkowników sprawozdań, na podejmowane
przez nich decyzje ekonomiczne. Problem manipulowania wizerunkiem finansowym przedsiębiorstwa przez zarząd przy wykorzystaniu sprawozdań finansowych
jest jak najbardziej aktualny i zyskuje na znaczeniu, zwłaszcza gdy sytuacja przedsiębiorstw się pogarsza, na przykład w czasie kryzysu gospodarczego.
Istotna rola sprawozdania finansowego w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa powoduje, że wymaga się od sprawozdań finansowych ich odpowiedniej
jakości, aby nie budziły zastrzeżeń i były użyteczne dla odbiorców, aby na ich
podstawie nie podejmowano błędnych decyzji.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości informacji sprawozdawczej przepisy prawa określają zasady, jakie powinno się stosować przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, oraz wskazują na cechy, którymi powinno odznaczać się
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sprawozdanie finansowe, aby zagwarantować jego jakość, a przez to i użyteczność.
W trosce o jakość sprawozdań finansowych regulacje prawne nakazują także poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta. Skrupulatne stosowanie
się do tych przepisów prawa powinno zapewnić wystarczającą jakość sprawo
zdania finansowego i wiarygodny wizerunek sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
w sprawozdaniu finansowym.
Podsumowując powyższe rozważania, można przytoczyć konkluzję B. Micherdy24: „problem wiarygodności sprawozdania finansowego odnosi się do trzech
dziedzin, które przez swe cele i rozwiązania metodyczne określają w istotny sposób tę wiarygodność, a to: rachunkowości, analizy finansowej oraz badania sprawozdania finansowego. Rzetelna rachunkowość jest gwarantem wiarygodnego
sprawozdania finansowego. Poprawna analiza finansowa na tej podstawie tworzy
przydatne oceny o potencjale i dokonaniach jednostki gospodarczej. Obiektywne zaś badanie sprawozdania finansowego jest podstawą opinii o obrazie działalności gospodarczej. Dziedziny te, rozpatrywane łącznie, określić można mianem
szeroko rozumianej rachunkowości, a wiarygodność sprawozdania finansowego
traktować kompleksowo, tj. łącznie z systemem ocen i opinii związanych z tym
sprawozdaniem”.
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Małgorzata Garstka1

Polityka rachunkowości
jako przedmiot badania biegłego rewidenta
i instrument kreowania wizerunku firmy

Wprowadzenie

Założenia koncepcyjne Międzynarodowych Standardów Rachunkowości jeszcze do niedawna stanowiły, że użytkownikami sprawozdań finansowych są obecni
i potencjalni inwestorzy, pracownicy, kredytodawcy, dostawcy i pozostali wierzyciele, klienci, rządy i agendy rządowe oraz społeczeństwo2. Nowe ramy koncepcyjne standardów zawężają to pojęcie, wyłączając z tej grupy menedżerów, a głównym
adresatem sprawozdawczości finansowej stają się dostarczyciele kapitału3. To dla
tych użytkowników jednostka przygotowuje sprawozdanie finansowe, które sporządzane jest zgodnie z pewnymi zasadami. Te zasady określane są jako polityka
rachunkowości. Użytkownikom bezpośrednio w treści sprawozdania finansowego
ujawnia się te zasady, aby mogli właściwie, w ich świetle, odczytać sprawozdanie.
Niektóre jednostki poddają swoje sprawozdania finansowe ocenie biegłego rewidenta, co czynione jest w celu ochrony użytkownika. W ramach tej oceny analizie
podlega przyjęta przez jednostkę polityka rachunkowości, jej zasadność i zastosowanie. Nie zmienia to jednak faktu, że odpowiedzialność za przyjęcie polityki rachunkowości spoczywa zawsze w całości na kierowniku jednostki, a opinia
biegłego rewidenta w tym zakresie jest jedynie dodatkowym argumentem do
wykorzystania przez kierownika jednostki. Dla użytkownika sprawozdania finansowego stanowi jednak ważną informację. Czytanie sprawozdania finansowego
bez odniesienia do polityki rachunkowości może wprowadzać w błąd. Z drugiej
strony fakt przyjęcia przez kierownika jednostki takich, a nie innych rozwiązań
w ramach polityki rachunkowości jest również oceniany przez użytkowników
1
2
3
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sprawozdania finansowego. Zarówno przyjmowanie i stosowanie odpowiedniej
polityki rachunkowości, jak i właściwe informowanie o niej użytkownika sprawozdania finansowego z pewnością kreuje wizerunek jednostki gospodarczej,
a także wpływa na ocenę działania kierownictwa jednostki. W praktyce można
zaobserwować przypadki sporządzania sprawozdań finansowych, w których opis
polityki rachunkowości zajmuje kilka stron, ale również takie, gdzie streszczony
jest w formie kilku linijek. Jednakże nie tylko ilość, ale i jakość ma tu znaczenie. Tych kilka stron tekstu stanowi czasem żywą treść ustawy o rachunkowości4
(dalej: ustawa) lub podręcznika do rachunkowości, nic niewnoszącą informację,
niewyjaśniającą, jakie rozwiązania faktycznie przyjęto, ale powielającą zapisy
o tym, co dopuszczają przepisy. To oczywiście nie sprzyja kreowaniu wizerunku
i stanowi dezinformację, a nie informację dla użytkownika sprawozdania. Skoro
kierownictwo jednostki prezentuje takie podejście do kwestii polityki rachunkowości, będącej kryterium sporządzania i oceny sprawozdania finansowego, tym
bardziej ważna jest rola biegłego rewidenta, który powinien te kwestie przynajmniej napiętnować.
1.	Polityka rachunkowości w regulacjach rachunkowości

W zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości do kwestii polityki rachunkowości odnosi się Międzynarodowy Standard Rachunkowości 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie
błędów”. Same zasady, które leżą u podstaw sporządzania i prezentowania sprawozdań finansowych dla użytkowników zewnętrznych, przedstawiają „Założenia
koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych”. MSR 8 określa
nie tyle same zasady rachunkowości, ile kryteria wyboru i zmiany zasad (polityki) rachunkowości, podaje sposób ujęcia księgowego oraz zakresu ujawnianych
informacji dotyczących zmian zasad (polityki) rachunkowości. Zasady rachunkowości, dopuszczone przez MSR/MSSF, zawarte są w poszczególnych standardach,
zajmujących się danymi obszarami rachunkowości, na przykład w MSR 16 dla
środków trwałych, a MSR 2 dla zapasów. Wymogi dotyczące ujawniania informacji na temat zasad (polityki) rachunkowości zawarte są w MSR 1 „Prezentacja
sprawozdań finansowych”, a szczegółowo również w poszczególnych standardach
merytorycznych. W myśl MSR 8 pkt 5 zasady (polityka) rachunkowości są to konkretne prawidła, metody, konwencje, reguły i praktyki, przyjęte przez jednostkę
gospodarczą przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdań finansowych. Stwierdza on również, że Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
stanowią kompletny zbiór zasad (polityki) rachunkowości, których zastosowa4
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nie, zdaniem autora − IASB, decyduje o przydatności i wiarygodności informacji
zawartych w sprawozdaniu finansowym (MSR 8 pkt 8). Niemniej jednak można
stosować również inne zasady − MSR 8 w pkt 10 zezwala na to w przypadku braku standardu bądź interpretacji, mających bezpośrednie zastosowanie do danej
transakcji, innego zdarzenia lub warunku – przy czym przy opracowywaniu i stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości kierownictwo jednostki ma kierować się
osądem, tak aby w efekcie zastosowania tych zasad uzyskać informacje:
1) przydatne dla użytkowników w procesie podejmowania decyzji gospodarczych oraz
2) wiarygodne, czyli takie, dzięki którym sprawozdanie finansowe:
− wiernie przedstawia sytuację i wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne
jednostki;
− odzwierciedla ekonomiczną treść transakcji, innych zdarzeń i warunków,
a nie tylko formę prawną;
− jest obiektywne, czyli bezstronne;
− jest zgodne z zasadą ostrożnej wyceny oraz
− jest kompletne we wszystkich istotnych aspektach.
Jednostki znajdują się czasem w sytuacji, gdy trudno podjąć decyzję o kwalifikacji bądź wycenie składnika majątku, a więc zasadach rachunkowości dla niego
właściwych. MSR 8 pkt 11 wskazuje więc wyraźnie, że przy opracowywaniu zasad
kierownictwo jednostki ma zachować ustaloną kolejność uwzględniania źródeł
wyboru zasad, a mianowicie kolejno:
1) wymogi i wytyczne zawarte w standardach oraz interpretacjach dotyczących
podobnych i powiązanych zagadnień;
2) definicje, kryteria ujmowania i wyceny aktywów, zobowiązań, przychodów
i kosztów, określone w Założeniach koncepcyjnych.
Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 11 definiuje zasady (politykę)
rachunkowości jako „wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość
sprawozdań finansowych”. Warto zwrócić uwagę na to, że rozwiązania te należy
wybrać i przyjąć do stosowania. Celem zaś dokonywania tego wyboru jest zapewnienie odpowiedniej jakości sprawozdania finansowego. Jak każdy inny wybór, tak
i ten poddawany jest ocenie, a zwłaszcza że ten ma zagwarantować jakość. Wybory
te mają również wymierny wpływ na rentowność i ocenę sytuacji jednostki. Ustawa podchodzi elastycznie do zasad rachunkowości i dopuszcza m.in. wybór zasad
wyceny aktywów i pasywów, sposobów ustalania wyniku finansowego, wariantów
sporządzania sprawozdań finansowych, a to dlatego, żeby jednostka mogła dostosować politykę rachunkowości do specyfiki prowadzonej działalności. Z drugiej
strony jednostka, mając świadomość sporządzania sprawozdania finansowego
dla określonego użytkownika, powinna uwzględnić w swoich wyborach również
charakter użytkownika jej sprawozdań finansowych, chociażby poprzez określenie istotności, zakres stosowanych uproszczeń, zakres informacji zamieszczanych

328

Małgorzata Garstka

w sprawozdaniach finansowych. Przy tych decyzjach musi jej zawsze towarzyszyć
postanowienie art. 4 ustawy. Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady
(politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową
i finansową oraz wynik finansowy. Oznacza to, że dokonując w ramach ustalania polityki rachunkowości wyboru na przykład w zakresie uproszczeń − zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy − jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości stosować uproszczenia – pamiętać należy, że może ona ich dokonywać, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku
rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku
finansowego. Skutki uproszczeń nie mogą nigdy przekraczać poziomu istotności,
ustalonego przecież również w przyjętej polityce rachunkowości w odniesieniu do
sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. Powyższe pokazuje jeszcze
jeden aspekt, a mianowicie związek wyborów rozwiązań w ramach przyjmowania
polityki rachunkowości w różnych obszarach rachunkowości – tu: poziomu istotności i zakresu uproszczeń.
Jednostce nie jest łatwo dokonywać tych wyborów, tym bardziej że polityka rachunkowości realizowana według zaleceń międzynarodowych standardów
rachunkowości oraz ustawy o rachunkowości nie jest sprawą prostą5. Dla przykładu, w zakresie istotności w przepisach prawa nie określono precyzyjnie, jak
jednostka ma ją ustalać, na czym ma być oparta, jakie kryteria wziąć pod uwagę, jakie wielkości są oczekiwane czy dopuszczalne. Tymczasem można postawić
tezę, że im wyższy poziom istotności, a zatem im większa skala uproszczeń jest
akceptowana, tym niższa jakość sprawozdania finansowego. Poza tym skoro nie
ma jasnych obiektywnych kryteriów ustalania istotności czy stosowania uproszczeń, nie ma również jednoznacznych kryteriów oceny postępowania jednostki
w tym obszarze. Podobnie w zakresie kluczowego założenia przyjmowanego do
sporządzania sprawozdania finansowego, czyli tego, czy jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym
istotnie zakresie. W myśl art. 5 ust. 2 ustawy, przy stosowaniu przyjętych zasad
(polityki) rachunkowości wskazanych przez ustawę przyjmuje się założenie, że
jednostka będzie kontynuowała działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie
w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostka musi zatem określić, co jest istotnym zmniejszeniem zakresu działalności jednostki.
Użytkownikowi sprawozdania finansowego – w myśl polskich regulacji i międzynarodowych standardów – należy zaprezentować informację o przyjętych
zasadach (polityce) rachunkowości i ich zmianach. Prezentuje się ją w informacji
dodatkowej, a dokładnie, w pierwszej jej części, we wprowadzeniu, wyprzedzając prezentację właściwych danych finansowych. Należy również ujawnić opinię
z badania sprawozdania finansowego, zawierającą wskazanie polityki rachunkowości, w świetle której oceniano sprawozdanie i samą opinię o jakości tego spra5
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wozdania finansowego i jego zgodności z tą właśnie polityką rachunkowości,
przyjętą przez jednostkę, i z samą ustawą. Wydanie takiej opinii poprzedzone jest
procesem badania sprawozdania finansowego, obejmującym wykonanie wielu
procedur, w tym właściwych dla badania polityki rachunkowości.
2.	Badanie sprawozdania finansowego
a polityka rachunkowości

Standardy wykonywania zawodu właściwe dla biegłych rewidentów, w szczególności te międzynarodowe6, odnoszą się do polityki rachunkowości przez pryzmat oceny przyjętych przez jednostkę założeń koncepcyjnych, wymagających
zastosowania do sporządzania oraz prezentacji sprawozdań finansowych. Jedną
z pierwszych i najważniejszych czynności podejmowanych przez biegłego rewidenta w ramach badania sprawozdania finansowego − a nawet wcześniej, w czasie ustalania warunków podjęcia się usługi − jest ustalenie, czy ramowe założenia sprawozdawczości finansowej zastosowane przy sporządzaniu sprawozdania
finansowego są możliwe do zaakceptowania. Biegły rewident analizuje, jakie
w ogóle założenia koncepcyjne mogły być teoretycznie zastosowane przez daną
jednostkę do sporządzania oraz prezentacji sprawozdań finansowych. Biegły
odnosi się do określenia, jakie założenia koncepcyjne wymagają zastosowania, ale
także do tego, czy sprawozdania sporządzono i zaprezentowano zgodnie z tymi
założeniami oraz czy zaprojektowano skuteczny system kontroli wewnętrznej. Za
to wszystko odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Biegły rewident powinien
ocenić, czy przyjęte założenia są możliwe do zaakceptowania z uwagi na rodzaj
jednostki, regulacje rachunkowości jej dotyczące i sytuację, w jakiej się znajduje.
Następnie ma wydać opinię o sprawozdaniu finansowym w świetle tych właśnie
założeń. MSRF 200 „Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej”
w pkt 13. definiuje mające zastosowanie ramowe założenia sprawozdawczości
finansowej jako ramowe założenia sprawozdawczości finansowej dostosowane
przez kierownictwo oraz tam, gdzie to odpowiednie, przez osoby sprawujące
nadzór, do sporządzania sprawozdań finansowych, możliwe do zaakceptowania
z uwagi na rodzaj jednostki i cel sprawozdań finansowych lub wymogi prawa,
lub regulacji. Z kolei Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 210 „Uzgadnianie warunków zlecenia badania” określa wymogi i zawiera wytyczne dotyczące ustalenia, czy wymagające zastosowania ramowe założenia sprawozdawczości
finansowej są możliwe do zaakceptowania. Zawiera przy tym rozważania na temat
akceptowalności założeń koncepcyjnych i zachowania biegłego rewidenta w kon6

Tekst odnosi się wyłącznie do MSRF, jako że KSRF zajmują się przedmiotowym tematem wąsko,
są zgodne z MSRF, a ponadto odsyłają do MSRF.
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kretnych sytuacjach. Warto tu przytoczyć, że MSR 210 uznaje, że możliwe do
zaakceptowania założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej wykazują
zwykle następujące cechy:
1) przydatność, która oznacza, że informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych są odpowiednie do rodzaju jednostki i celu sprawozdań finansowych;
2) kompletność, oznaczającą, że transakcje i zdarzenia, salda i ujawnienia, które
mogą mieć wpływ na wnioski formułowane na podstawie sprawozdań finansowych, nie są pominięte;
3) wiarygodność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, co oznacza, że tam, gdzie ma to zastosowanie, odzwierciedlają one ekonomiczną treść
zdarzeń i transakcji, a nie tylko ich formę prawną oraz zapewniają wystarczającą spójność oceny, pomiaru, prezentacji i ujawnień, gdy są stosowane
w podobnych warunkach;
4) neutralność oznaczająca przyczynianie się do tego, aby informacje zawarte
w sprawozdaniach finansowych były neutralne (tj. bezstronne);
5) zrozumiałość, która oznacza, że informacje zawarte w sprawozdaniach
finansowych są jasne i wyczerpujące oraz nie podlegają znacząco różnym
interpretacjom.
MRSF 210 podkreśla (pkt A3), że bez możliwych do zaakceptowania ramowych założeń sprawozdawczości finansowej kierownictwo nie dysponuje odpowiednią podstawą sporządzania sprawozdań finansowych, a biegły rewident
właściwymi kryteriami badania sprawozdań finansowych. Występowanie takich
założeń warunkuje, czy biegły rewident może w ogóle podjąć się badania, czy
powinien odmówić wykonania usługi. Biegły rewident może przyjąć zlecenie
badania sprawozdania finansowego tylko wtedy, gdy uzna, że przyjęte przez kierownictwo założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej są możliwe do
zaakceptowania. Wskazuje to na konieczność ich akceptacji przed podjęciem
się badania. Jednak MSRF 210 w pkt. A8 stwierdza, że obecnie nie ma żadnej
obiektywnej i miarodajnej podstawy, która byłaby powszechnie uznawana na
świecie i służyła ocenie akceptowalności, mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia. Wobec tego uznaje,
że standardy ustanawiane przez organizacje, które są upoważnione lub uznane,
by je ogłaszać, uważa się za akceptowalne na potrzeby sporządzania sprawozdań
finansowych ogólnego przeznaczenia i jako przykłady takich podaje MSSF/MSR,
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego (MSRSP) oraz
zasady rachunkowości ogłaszane przez upoważnione lub uznane organizacje ustanawiające standardy w danym systemie prawnym, pod warunkiem, że organizacja
przestrzega stosowania ustalonego i przejrzystego procesu obejmującego rozważanie i uwzględnianie opinii szerokiego kręgu interesariuszy. W polskiej praktyce
założenia te są najczęściej wymagane przez prawo. Są to akty prawa (np. ustawa o rachunkowości) lub powszechnie akceptowalne standardy (np.: MSSF, US
GAAP, UK GAAP). Mianem sprawozdań finansowych ogólnego przeznaczenia
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określa się sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej opracowanymi w celu sprostania wspólnym
potrzebom informacyjnym szerokiego kręgu użytkowników (pkt A.5 MSRF 210).
Wskazuje to zatem, jak istotna dla całego procesu badania jest właściwa polityka
rachunkowości.
Jak wspomniano, zaakceptowanie przyjętych założeń koncepcyjnych wymaga od biegłego poznania rodzaju jednostki, wymagań prawa, celu sporządzenia
i charakteru sprawozdań finansowych. To zaś odbywa się według wskazówek
MSR 315 „Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia dzięki poznaniu
jednostki i jej otoczenia”. W świetle MSRF 315 poznanie jednostki i środowiska,
w jakim działa, w tym jej kontroli wewnętrznej, polega na poznaniu nie tylko
samych zasad, wyrażonych w postaci dokumentu przyjętego przez kierownictwo,
ale również, a może przede wszystkim, na poznaniu:
− branży, przepisów oraz innych czynników zewnętrznych, w tym wymagających zastosowania założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej;
− rodzaju jednostki oraz sposobu doboru i stosowania zasad (polityki)
rachunkowości;
− celów i strategii oraz związanego z tym ryzyka działalności gospodarczej,
które może spowodować powstanie istotnej nieprawidłowości sprawozdania
finansowego;
− pomiaru i przeglądu finansowych wyników działalności jednostki;
− kontroli wewnętrznej.
Biegły rewident szczególną uwagę powinien zwrócić na kwestie nieuregulowane w przepisach, nowe regulacje czy zmiany zasad stosowanych przez jednostkę. Przez poznanie wymagających zastosowania założeń koncepcyjnych sprawo
zdawczości finansowej biegły nie wykonuje jednak w pełni obowiązku poznania
przepisów dotyczących jednostki. Biegły rewident powinien posiadać ogólną znajomość systemu prawa i innych regulacji dotyczących tej jednostki. W tym zakresie stosuje MSRF 250 „Uwzględnienie prawa i regulacji podczas badania sprawozdań finansowych”.
Jak istotna dla biegłego rewidenta jest polityka rachunkowości, pokazuje również MSRF 300 „Planowanie badania sprawozdań finansowych”. Zaleca on opracowanie ogólnej strategii badania. Jest to konieczne, ponieważ ogólna strategia
badania ustala takie nieodłączne elementy badania, jak: zakres, czas wykonania
oraz kierunek badania. Opracowanie ogólnej strategii badania, według postanowień MSR 300, wymaga wzięcia pod uwagę ramowych założeń sprawozdawczości
finansowej, na podstawie których sporządzane są informacje finansowe podlegające badaniu. Również krajowy standard wykonywania zawodu biegłego rewidenta, KSRF nr 1, stanowi, że wypracowanie strategii badania wymaga wstępnego
rozpoznania możliwości kontynuowania przez nią działalności w niezmniejszonym istotnie zakresie oraz zapoznania się z przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości.
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Dodać warto, że nie zawsze jednak założenia koncepcyjne stosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego są wystarczające dla biegłego rewidenta przy
ocenie sprawozdania finansowego. Przykładem tego jest wspomniane w poprzednim akapicie zagadnienie kontynuowania działalności. Jest to kluczowe założenie
rozpatrywane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, decydujące o zasadach rachunkowości, jakie będą zastosowane. Biegły rewident, badając sprawo
zdanie finansowe, musi ocenić zasadność tego założenia, które najczęściej wymagane jest regulacjami prawa i w świetle tychże je ocenia. Oceny tej musi dokonać
nawet wtedy, gdy założenia koncepcyjne stosowane do sporządzenia sprawozdania
finansowego nie zawierają wyraźnego wymogu jednoznacznego sformułowania
przez kierownictwo oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności. Biegły rewident musi zidentyfikować fakty mające wpływ na zdolności jednostki do
kontynuowania działalności. Odrębny Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 570 „Kontynuacja działalności” dotyczy odpowiedzialności, jaka podczas
badania sprawozdania finansowego spoczywa na biegłym rewidencie w związku
z założeniem kontynuacji działalności, przyjętym do sporządzenia sprawozdania
finansowego, w tym także odpowiedzialności za rozpatrzenie dokonanej przez
kierownictwo oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności.
3. Ocena polityki rachunkowości
w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta

Efektem pracy biegłego rewidenta − dostępnym dla twórców i użytkowników
sprawozdania finansowego − jest sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta,
wyrażające opinię o sprawozdaniu finansowym. Biegły rewident wyraża w nim
ogólną opinię, precyzuje zakres swojej odpowiedzialności i odpowiedzialności
kierownictwa jednostki oraz opisuje sposób podejścia, jaki zastosował do badania. Określenie norm i wytycznych dotyczących sporządzania sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta jest celem Międzynarodowego Standardu Rewizji Finansowej 700 „Formułowanie opinii i sprawozdanie na temat sprawozdań
finansowych”. MSRF 700 określa zasady właściwe dla sprawozdania biegłego rewidenta, wyrażanego bez żadnych zastrzeżeń, sporządzonego w wyniku badania
kompletnego sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i równocześnie
sporządzonego zgodnie z założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej, zaprojektowanymi w celu zapewnienia rzetelnej prezentacji. W przypadku
natomiast, gdy zachodzi potrzeba modyfikacji sprawozdania biegłego rewidenta,
należy zastosować postanowienia MSRF 705 „Modyfikacje opinii w sprawozdaniu
niezależnego biegłego rewidenta”.
Ponieważ za sprawozdanie finansowe odpowiada kierownictwo jednostki,
biegły rewident powinien badać sprawozdanie w wersji zaakceptowanej przez
kierownictwo, a dokładnie − przez całe kierownictwo. Powinien uzyskać dowo-
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dy badania potwierdzające, że każdy z członków kierownictwa, na przykład cały
zarząd spółki akcyjnej, uznaje swoją odpowiedzialność za rzetelność sprawozdania finansowego, zgodnego z określonymi założeniami koncepcyjnymi sprawo
zdawczości finansowej i akceptuje je w prezentowanym kształcie jako mające te
cechy. Czytelnym wyrazem tego oświadczenia dla użytkownika sprawozdania jest
podpisanie sprawozdania finansowego przez kierownictwo jednostki. Wymaga
tego wprost ustawa.
Sprawozdanie biegłego rewidenta powinno wyrażać w sposób jasny opinię
o sprawozdaniu finansowym. Opinia powinna w swej treści stwierdzać, że sprawozdanie finansowe „przekazuje rzetelny i jasny obraz” lub „rzetelnie przedstawia
we wszystkich istotnych aspektach” sytuację jednostki w rozumieniu oczywiście
wymagających zastosowania założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej. Niezależnie od różnych w tym zakresie sformułowań wymogów prawa, odpowiedzialność biegłego rewidenta zgodnie z postanowieniami MSRF jest zawsze
taka sama.
Wnioski wypływające ze zgromadzonych dowodów badania stanowią podstawę do wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym. Ocena dotyczy tego, czy
sprawozdanie jako całość nie zawiera istotnych nieprawidłowości, czy zostało
sporządzone i przedstawione zgodnie z wymagającymi zastosowania szczególnymi postanowieniami założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej
oraz czy prezentacja jest rzetelna. Dokonując takiej oceny, standard nakazuje
rozważenie m.in., czy wybrane i zastosowane zasady (polityka) rachunkowości
są zgodne z założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej i odpowiednie w danych okolicznościach oraz czy sprawozdanie dostarcza wystarczających informacji umożliwiających użytkownikom zrozumienie wpływu istotnych
transakcji i zdarzeń na informacje przekazywane w sprawozdaniu finansowym.
Taką informację stanowić będzie polityka rachunkowości. Paragraf 15 MSRF 700
zawiera wymóg oceny, czy sprawozdania finansowe odpowiednio odnoszą się lub
opisują mające zastosowanie ramowe założenia sprawozdawczości finansowej.
W pkt A7 daje on biegłemu rewidentowi wskazówkę, aby opis, który zawiera nieprecyzyjne wyrażenia mające charakter zastrzeżeń lub ograniczeń, uznać za nieodpowiedni, gdyż może wprowadzać użytkowników w błąd. Oceniając natomiast,
czy prezentacja sprawozdania finansowego jest rzetelna, biegły rewident ocenia
ogólny sposób prezentacji, strukturę i treść sprawozdania finansowego oraz sposób przedstawienia w nim transakcji i zdarzeń. Niewątpliwie sposób prezentacji polityki rachunkowości będzie pokazywał, jak jednostka rozpoznaje i traktuje
użytkownika sprawozdania finansowego. Odpowiednie i wystarczające opisanie
polityki rachunkowości będzie wskazywać na poważne jego traktowanie, uznanie jego wiedzy, w tym na temat znaczenia polityki rachunkowości. Będzie też
świadczyć o profesjonalizmie kadr. W przeciwieństwie do tego pobieżne, niejasne
przedstawienie kilku stwierdzeń mających uchodzić za politykę rachunkowości
wskazywać może na lekceważenie czytelnika, brak zrozumienia znaczenia polity-
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ki rachunkowości przez służby księgowe i zarząd lub nawet na brak wiedzy. Nie
może zatem dziwić fakt, że biegły rewident ma zwracać uwagę również na język,
jakim posługuje się jednostka, przedstawiając opis polityki rachunkowości.
Zauważyć trzeba również, że badanie sprawozdania finansowego dokonywane
jest w pewnej, czasem przeważającej mierze w sposób wyrywkowy. Takie podejście wiąże się z koncepcją istotności, stosowaną do badania, na podstawie której
biegły rewident ustala poziom istotności. Na to też zwraca uwagę biegły w treści
swojego sprawozdania. Nieprawidłowości o wartości poniżej tego poziomu nie
mają wpływu na sprawozdanie finansowe i sporządzone sprawozdanie nie musi
być z ich powodu korygowane. W odniesieniu do przedstawionego procesu badania obszaru sprawozdania finansowego, jakim jest polityka rachunkowości, wydaje się, że badanie wyrywkowe nie powinno mieć zastosowania. Zasadność przyjętej polityki rachunkowości powinno badać się w każdym obszarze i zawsze metodą tzw. pełną lub kompletną. Bada się ją w odniesieniu do wszystkich operacji,
pozycji i sald sprawozdania finansowego. Zastosowanie polityki rachunkowości
niezgodnej z przepisami prawa wymaga zawsze ujawnienia tego faktu przez biegłego rewidenta w związku z generalnie obowiązującą koniecznością ujawnienia
przypadków naruszenia prawa, stosowania niewłaściwych zasad, zbyt daleko idących uproszczeń. Nawet jeśli nie zniekształca to sprawozdania finansowego i nie
znajduje odzwierciedlenia w samym sprawozdaniu biegłego rewidenta w formie
zwrócenia uwagi czy zastrzeżenia, może być opisane w raporcie z badania sprawozdania finansowego – drugim dokumencie, jaki biegły rewident przedkłada
jednostce i jaki również jest upubliczniany, choć dla węższego grona odbiorców
niż opinia. Art. 68 ustawy zobowiązuje m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne do udostępnienia wspólnikom lub akcjonariuszom opinii
wraz z raportem biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem
wspólników lub akcjonariuszy. Upubliczniają go również wszystkie spółki, których papiery wartościowe są notowane na rynkach regulowanych w ramach przekazywanych obowiązkowo do publicznej wiadomości raportów okresowych.
Podsumowanie

Dla prawidłowego prowadzenia polityki rachunkowości kluczowe znaczenie ma zrozumienie informacyjnej roli rachunkowości dla uczestników obrotu
gospodarczego i rynku7. Prowadzenie polityki rachunkowości wpływa na opinię,
jaką ci uczestnicy obrotu gospodarczego i rynek będą mieli o jednostce gospodarczej. Źródłem poznania polityki rachunkowości jednostki jest dla nich sprawozdanie finansowe. Jest ono z jednej strony bezpośrednim efektem stosowanej
polityki rachunkowości, ale również zawiera bezpośrednio w swej treści opis tej
7
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polityki. Opis ten ma pozwalać na poznanie kryteriów sporządzenia sprawozdania finansowego i przyjęcie kryteriów oceny prezentowanych informacji i danych
finansowych. Polityka rachunkowości ma być przyjęta tak, aby zapewnić wymaganą jakość sprawozdań finansowych, aby przedstawiały one rzetelnie i jasno
sytuację jednostki. Czy tak się dzieje, oceniają sami użytkownicy sprawozdań
finansowych, zapoznając się z tą polityką oraz ze sprawozdaniem finansowym.
Jednakże polityka rachunkowości jednostki może mieć na celu również konkretne oddziaływanie na decyzje użytkowników sprawozdania finansowego8. Może
to być oddziaływanie celowe, oszukańcze, nakierowane na kreowanie wizerunku,
który nie oddaje rzeczywistej sytuacji, sztucznie ją polepsza lub pogarsza.
Na pytanie, czy polityka rachunkowości jest właściwa i właściwie zastosowana,
odpowiada w czasie badania sprawozdania finansowego biegły rewident. Opinia
biegłego rewidenta jest udostępniana użytkownikom sprawozdania finansowego.
Uzyskanie opinii bez zastrzeżeń odnośnie do jakości sprawozdania finansowego,
w tym polityki rachunkowości, z pewnością sprzyja kreowaniu dobrego wizerunku jednostki. Opinia taka wskazywałaby również na to, że polityka rachunkowości deklarowana w sprawozdaniu finansowym przez jednostkę jest zasadna
w jej przypadku, odpowiednio zastosowana i nie występuje sytuacja niewłaściwego oddziaływania na użytkownika sprawozdania finansowego. Z powyższych
powodów wydaje się, że działania biegłego rewidenta w zakresie badania polityki
rachunkowości jednostki są niezmiernie istotne dla użytkownika sprawozdania
finansowego, jak i dla jednostki, która dąży do posiadania dobrego wizerunku na
rynku. Biegły rewident w zakresie badania polityki rachunkowości ma do wykonania ważną pracę. Ocena zasadności polityki rachunkowości jest kluczowa dla
wszelkich dalszych kroków podejmowanych przez niego. Polityka rachunkowości jako kryterium sporządzania sprawozdania finansowego wyznacza kluczowe
kwestie związane z badaniem, a następnie pozwala na poprawne czytanie sprawozdania finansowego. Wydaje się wobec tego, że nie powinna budzić wątpliwości staranność biegłego rewidenta w tym zakresie, jak również zaangażowanie we
właściwe poinformowanie użytkownika sprawozdania o swojej opinii odnośnie
do polityki rachunkowości. O ile zatem polityka rachunkowości może służyć do
kreowania wizerunku w negatywnym sensie, to w przypadku spółek, których
sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, standardy
MSRF starają się to zagrożenie w zasadzie wyeliminować.
Od pewnego czasu traktuje się sprawozdanie finansowe jednostki jako przedstawienie jej obrazu. Takie też sformułowanie zamieszcza biegły rewident w opinii
z badania sprawozdania finansowego. Obraz ten zależy od przyjętych kryteriów
tworzenia go i od samego twórcy. Oddziaływanie na czytelników obrazu poprzez
politykę rachunkowości ma miejsce zawsze, gdyż zawsze stanowi ona kryteria
8
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tworzenia obrazu. Kryteria te są określane co do zasady przez regulatorów i tym
zdeterminowane. Zakres działania twórcy jest zatem ograniczony do uznanych za
najlepsze kryteriów. Na nich opiera się teoretycznie jakość sprawozdania finansowego. Następnie powstaje problem etycznego podejścia twórcy w zakresie ich
doboru i zastosowania, jak i etycznego podejścia weryfikatora w zakresie jego
oceny. To przekłada się wprost w praktyce na jakość sprawozdania finansowego
i wizerunek jednostki gospodarczej.
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Marian Walczak1

Udział rachunkowości
i analizy finansowej w kształtowaniu wizerunku
i wiarygodności przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

W obecnych warunkach gospodarczych większe efekty osiągnie to przedsiębiorstwo, które jest wiarygodne i potrafi szybko podejmować optymalne decyzje.
Dla spełnienia tych warunków kierownictwo przedsiębiorstwa musi być zasilane w niezbędne informacje, m.in. z dziedziny kształtowania się stanu i struktury
majątku, stanu i struktury kapitału, zdolności wytwórczych, postępu technicznego
i organizacyjnego, wydajności pracy, kosztów. Przydatność tych informacji uwarunkowana jest odpowiednim procesem ich tworzenia, odbywającym się głównie
w rachunkowości, analizie finansowej i audycie.
Celem opracowania jest wykazanie związku rachunkowości i analizy finansowej z pozostałymi narzędziami tworzenia informacji, jak również udowodnienie tezy, że prawidłowa ocena faktów (stanów, zdarzeń, wyników) wykazywanych w sprawozdaniach finansowych jest tylko wtedy możliwa, jeżeli wiadomo,
w jakich okolicznościach fakty te powstały.
Opracowanie powstało na bazie literatury fachowej i wniosków wynikających
z badań empirycznych.
1. Miejsce rachunkowości
w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

W związku z tym, że realizacja zadań gospodarczych przedsiębiorstw powinna przebiegać przy zachowaniu zasady gospodarności, szczególne znaczenie jako
źródło informacji ekonomicznej, niezbędnej do oceny przebiegu tego procesu,
ma rachunkowość, która jest jedynym instrumentem pomiaru i oceny nakładów
1
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i efektów. Rachunkowość jest najbardziej wiarygodnym, opartym na dokumentach, zamkniętym i bilansującym się systemem ewidencji gospodarczej, ujmującym dane systematycznie, ciągle i w wyrażeniu pieniężnym. Jej systematyczność
i ciągłość w ewidencji zapewniają kompleksowy i zintegrowany obraz zdarzeń
gospodarczych. Rachunkowość jest zasadniczym elementem (podsystemem) systemu informacji ekonomicznej, obejmującego również rachunek operatywny, statystykę, kontrolę, planowanie, budżetowanie i dostarcza do 90% informacji wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
Rachunkowość jest podstawowym środkiem opracowywania informacji dotyczącej zjawisk i procesów gospodarczych dzięki wykorzystywaniu odpowiednich
metod i urządzeń, pozwalających na poznanie istoty tych zjawisk i procesów, ich
złożoności, przyczyn i wzajemnego uwarunkowania. W związku z tym umożliwia
ona dokonywanie wyboru właściwych wariantów ekonomicznie uzasadnionego
działania i warunkuje możliwość doskonalenia analizy ekonomicznej, planowania oraz innych instrumentów zarządzania, a tym samym możliwość zwiększania efektywności działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Spełnia więc funkcję
usługową w stosunku do zarządzania.
Zakres i skuteczność rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwami zależy przede wszystkim od zadań, metod i urządzeń, którymi się w niej posługujemy.
Przykładowo: rachunkowość rozpatrywana jako instrument zarządzania w aspekcie
funkcji informacyjnej dostarcza różnym szczeblom zarządzania przedsiębiorstwem
bieżących i okresowych informacji liczbowych, zarówno syntetycznych, jak i analitycznych, dotyczących zasobów materialnych, kosztów, wyników, sytuacji finansowej,
zużytkowywanych do podejmowania świadomych decyzji. Stwarza też podstawy do
wycinkowych, jak i całościowych obrazów gospodarki przedsiębiorstwa, informuje
o najistotniejszych jego problemach i umożliwia podejmowanie określonych działań. Rachunkowość, realizując funkcję kontrolną, umożliwia finansowo-rachunkową kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną działalności przedsiębiorstw oraz ich sytuacji
majątkowej i finansowej. Zabezpiecza wykonanie przepisów prawnych w zakresie
ochrony mienia przez stosowanie ewidencji informującej o nadużyciach lub niewłaściwym gospodarowaniu mieniem, służy do bieżącej oceny działalności, dotychczasowego jej przebiegu i stwarza warunki do ustalenia dróg i sposobów natychmiastowych usprawnień działalności oraz do podejmowania bardziej trafnych decyzji
na przyszłość. Z kolei, realizując funkcję sprawozdawczo-analityczną, rachunkowość
informuje o wynikach działalności przedsiębiorstwa w danym okresie, interpretuje je i stwarza podstawy do właściwej analizy ekonomicznej. Służy też do ustalania
motywów decyzji o charakterze programowym, wytycznych do planu oraz określania poszczególnych rodzajów i wielkości przewidywanych efektów ekonomicznych.
W każdym rozpatrywanym przypadku rachunkowość dostarcza zatem odpowiednich informacji, które mogą być użyte do różnych celów: do bieżącego sterowania procesami gospodarczymi, do oceny pracy przedsiębiorstwa za miniony okres sprawozdawczy, przy wyborze i podejmowaniu decyzji gospodarczych.
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Oznacza to, że informacja ekonomiczna, niezbędna w przedsiębiorstwie do
potrzeb zarządzania, pozostaje w ścisłym związku z rachunkowością.
Informacja ekonomiczna występuje jednak w przedsiębiorstwie niezależnie
od tego, czy rachunkowość jest prowadzona, czy też nie występuje w ogóle. Natomiast rachunkowość wymaga zawsze odpowiedniej informacji ekonomicznej,
która warunkuje możliwość jej istnienia.
Informację ekonomiczną i rachunkowość należy jednak zawsze rozpatrywać
we wzajemnym ich związku, ponieważ:
– informacja ekonomiczna warunkuje skuteczność rachunkowości, natomiast
rachunkowość decyduje z kolei o przydatności informacji do podejmowania
określonych decyzji i zarządzania;
– system informacyjny rachunkowości stanowi element systemu informacji
ekonomicznej;
– funkcjonowanie ich charakteryzują te same procesy, jak: gromadzenie danych
pierwotnych, przetwarzanie ich w informacje wtórne, prezentacja informacji
wtórnych;
– często przedstawiają treść tych samych zjawisk i procesów gospodarczych,
mają wspólne źródło danych i korzystają z tych samych dokumentów;
– mają wspólny cel, którym jest ochrona własności oraz zbliżone zadania, jak
określanie wyników ekonomicznych, prawidłowości i nieprawidłowości
gospodarczych, rezerw itp.
Nie można prowadzić rachunkowości, nie dysponując odpowiednimi informacjami. Rachunkowości muszą zatem towarzyszyć zawsze czynności związane
z pomiarem zjawisk gospodarczych oraz ich utrwalaniem za pomocą danych, które pełnią funkcję nośników informacji, naniesionych na odpowiednie dokumenty.
W rachunkowości, oprócz informacji będących wynikiem bezpośredniego
pomiaru zjawisk gospodarczych, można również wyzyskiwać informacje pochodzące z rachunku operatywnego, statystyki, planowania. W związku z tym w niektórych wypadkach dane te, w zależności od ich charakteru i przeznaczenia,
muszą być poddane wycenie, liczeniu, sortowaniu, scalaniu lub rozdrabnianiu itp.
Czynności te stanowią prace przygotowawcze dla rachunkowości, która, jak wiemy, ujmuje i rozpatruje zjawiska w sposób wartościowy i na określonych tylko
urządzeniach, chociaż w dotychczasowej praktyce często czyniono odstępstwa od
tej teoretycznej zasady i uwzględniano w niej również wielkości ilościowe, stosując równocześnie różnorodne dogodne rozwiązania ewidencyjne, co w obecnej
teorii rachunkowości stanowi zasadniczy postulat na przyszłość.
Rachunkowość jest środkiem dalszego opracowywania danych dotyczących
zjawisk i procesów gospodarczych i przystosowywania ich do ściśle określonych
potrzeb. Opierając się na informacjach pierwotnych, pochodzących z bezpośredniego pomiaru lub dostarczonych jej przez inne podsystemy systemu informacji
ekonomicznej, przetwarza je w informacje wtórne, mające postać bardziej przydatną do zarządzania. Różnica między informacją ekonomiczną wtórną uzyska-
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ną w rachunkowości a informacją pierwotną jest wyraźna i polega na tym, że
z punktu widzenia określonych potrzeb pierwsza z nich jest bardziej poznawcza
i ukierunkowana. Wynika to głównie z tego, że rachunkowość jest całościowym
i zamkniętym układem zasad i reguł, wynikających ze specyficznych sposobów
postrzegania rzeczywistości gospodarczej. Ujmuje ona zjawiska w sposób bilansujący dane, które je określają, a jednocześnie w sposób dynamiczny, co powoduje, że dostarcza informacji bardziej obiektywnych, przedstawiających rzeczywiste
nakłady i efekty gospodarcze przedsiębiorstwa.
Informacja wtórna, pochodząca z rachunkowości, stanowi szczególny rodzaj
informacji ekonomicznej o największej przydatności w zarządzaniu. Wykorzystana do sterowania procesami gospodarczymi i ich kontroli, znacznie przyspiesza
reakcję na występujące nieprawidłowości gospodarcze i zwiększa poprawność
decyzji korygujących, gdyż kierownictwo przedsiębiorstwa otrzymuje wtedy
informację odpowiednio przygotowaną.
Badania funkcjonowania rachunkowości w naszym kraju, przeprowadzone
z punktu widzenia jej przydatności do celów informacji ekonomicznej, wykorzystywanej w zarządzaniu, prowadzą do ogólnego wniosku, że w praktyce rachunkowość nie zawsze odpowiada wymaganiom i potrzebom tej informacji2. Daje się
to zauważyć m.in. we współpracy komórek działu księgowości z innymi komórkami przedsiębiorstwa i jego kierownictwem naczelnym w zakresie dostarczania
niezbędnych materiałów informacyjnych. Dział księgowości przekazuje przetworzone informacje często ze zbyt dużym opóźnieniem, a ponadto niekompletne
i pozbawione odpowiedniej formy, a w związku z tym są one niejednokrotnie
mało przydatne do operatywnego zarządzania przedsiębiorstwem.
2. Ocena przydatności analizy finansowej
i niezbędne kierunki jej modernizacji

Przydatność dotycząca szeroko pojętej rachunkowości dotyczy również analiz
finansowych. Opracowywane obecnie analizy spełniają głównie funkcję sprawozdawczą i kontrolną, zbyt mało zajmują się teraźniejszością, a zwłaszcza przyszłością
przedsiębiorstwa. Nie pozwalają na określanie konkretnych kierunków i doraźnych środków usprawnień gospodarki przedsiębiorstwa. Nie spełniają tym samym
postawionych jej zadań ani funkcji narzędzia zarządzania, zwłaszcza operatywnego. Zaspokajają przede wszystkim potrzeby zewnętrzne przedsiębiorstw, w których
traktuje się je głównie jako środek rozliczający wobec jednostek nadrzędnych. Ma
to wyraz zarówno w tematyce, której dotyczą informacje pochodzące z analizy
finansowej, w ich układzie i formie. Informacje przygotowywane w analizie finan2

Zob. też M. Walczak, Zmiany społeczno-gospodarcze i wynikające z nich potrzeby rekonstrukcji
analizy finansowej, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 2011.
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sowej nie zawsze odpowiadają wewnętrznej informacji operatywnej. Formę i treść
tej informacji określają poza planem kont wytyczne i instrukcje Głównego Urzędu
Statystycznego, banku, wydziału finansowego i innych zainteresowanych jednostek. Znaczna część informacji przygotowywanej przez komórki analizy finansowej
zawarta jest w sprawozdaniach dotyczących dłuższych okresów, z reguły kwartału,
półrocza i roku. Sprawozdania te sporządzane są w następnych okresach sprawozdawczych, w związku z tym nie mogą być zużytkowane przy ustalaniu planów dla
tych okresów, ponieważ istotne decyzje trzeba podjąć już w końcu ubiegłego okresu sprawozdawczego, czego dokonuje się na podstawie sprawozdań miesięcznych,
analiz problemowych, urządzeń ewidencyjnych i różnego rodzaju zestawień przygotowywanych na specjalne żądanie. Informacja zawarta w sprawozdawczości długookresowej może być wykorzystywana do podejmowania decyzji strategicznych
(wieloletnich), w których szybkość uzyskania informacji nie jest najistotniejsza. Do
zarządzania operatywnego jest ona w zasadzie nieprzydatna.
Wątpliwa wydaje się również celowość obowiązku składania przez przedsiębiorstwa wielu obecnych sprawozdań i analiz, zwłaszcza rocznych, oraz ich
przydatność, np. w banku. Celem tym nie wydaje się uzyskanie informacji, aby
otrzymać możność podjęcia bardziej trafnych decyzji, ponieważ informacje, które docierają tą drogą do adresata, w następnym roku są już zdezaktualizowane.
Informacje bardziej aktualne i niezbędne jednostki te zapewniają sobie przez
powiązanie z przedsiębiorstwami siecią kanałów, które tworzą, np. sprawozdania miesięczne, kontrole, narady. Przy tak zorganizowanym systemie informacji
analiza finansowa nie jest wykorzystywana jako zasadnicze źródło informacji.
Dotyczy to również informacji wewnętrznych wykorzystywanych w zarządzaniu.
Głównym dostawcą tych informacji jest dział ekonomiczny, natomiast analiza
finansowa spełnia tu raczej rolę pośrednią, co wynika z braku odpowiedniej organizacji procesu tworzenia informacji, z braku odpowiednich form prezentacji tej
informacji i z tzw. długookresowości w dostarczaniu informacji. Rola ta jest różna
w poszczególnych przedsiębiorstwach i uzależniona od aktywności pracowników
odpowiedzialnych za informacje pochodzące z analizy finansowej, od zapotrzebowania na te informacje ze strony odbiorców, od podziału czynności między
komórkami zajmującymi się wytwarzaniem informacji.
Przedstawione fakty umożliwiają sformułowanie poglądu, że obecna analiza finansowa w wielu wypadkach znacznie odbiega w swoich rozwiązaniach od
wymogów wynikających z potrzeb sprawnie funkcjonującego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie3.
Sprawozdawczy charakter i przedstawiony stan analizy finansowej w zakresie
dostosowania jej do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem wynika w pewnym
stopniu z niedawnego systemu planowania i zarządzania w naszej gospodarce
3

Zob. też J. Ellis, D. Williams, Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa, Fundacja Rozwoju
Rachunkowości, Warszawa 2008.
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narodowej. Ograniczona samodzielność przedsiębiorstw w zakresie zaopatrzenia
w określone składniki majątkowe i ich finansowania oraz stosunkowo duża liczba wskaźników dyrektywnych otrzymywanych z zewnątrz nie rodziły potrzeby
poszukiwania rozwiązań w rachunkowości i analizie finansowej, zabezpieczających informację umożliwiającą dokonywanie oceny efektywności różnych decyzji
gospodarczych. Okoliczności te nie stwarzały również potrzeby wszechstronnej
ewidencji i oceny działalności gospodarczej i jej efektów. Nie rodziły tym samym
większego zapotrzebowania na rachunkowość i analizę finansową, które odznaczałyby się lepszymi rozwiązaniami organizacyjnymi i metodologicznymi oraz
większą przydatnością dostarczanych informacji.
Oceniając ogólnie obecną analizę finansową, stwierdzamy, że jest ona zorientowana na zaspokojenie tylko niektórych potrzeb informacyjnych. Nie jest przystosowana do aktualnego systemu planowania i zarządzania, wykazuje niski
poziom w zakresie rozwiązań organizacyjnych i metodologicznych, zwłaszcza
w zakresie zasad tworzenia informacji, stosowanej techniki, a ponadto ma charakter zbyt sformalizowany. Teraźniejsza analiza finansowa nie uwzględnia wszystkich czynników, które określają wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa i brane są
pod uwagę przy podejmowaniu odpowiednich decyzji gospodarczych, a ponadto nie stosuje się w niej wielu możliwych rozwiązań, np. w zakresie wskaźników,
urządzeń obliczeniowych, które by ten proces znacznie ułatwiły. Obecna analiza
finansowa traktowana jest przede wszystkim jako system oceny zaszłości, nie zaś
jako podsystem informacji, ponadto obciążona jest wieloma sztywnymi zasadami,
które nie pozwalają jej na wykazanie się rzeczywistymi możliwościami. W rezultacie nawet w przedsiębiorstwach, które poświęcają analizie finansowej stosunkowo dużo uwagi, przydatność jej dla zarządzania jest znikoma w stosunku do
nakładu pracy i środków finansowych poświęcanych na jej prowadzenie.
Podstawowe przyczyny przedstawionego stanu analizy finansowej tkwią:
− w stosunkowo małym docenianiu informacji ekonomicznej, której może
dostarczyć analiza finansowa;
− w braku odpowiedniego systemu ujmowania, grupowania, prezentowania
i interpretowania danych liczbowych;
− w braku szerszych badań naukowych i działań praktycznych, zmierzających
do dostosowania informacji dostarczanych przez analizę finansową do potrzeb
zarządzania, chociaż wydaje się, że sytuacja ta ulega już pewnej poprawie
i będzie się dalej polepszała w miarę dalszego wzrostu samodzielności przedsiębiorstw i ich odpowiedzialności za wyniki działalności gospodarczej4.
Warunkiem poprawy przedstawionego stanu analizy finansowej wydaje się
przede wszystkim zaprojektowanie odpowiednich rozwiązań zapewniających
uzyskiwanie informacji w wymaganym terminie, zakresie i w odpowiedniej for4

Zob. też M. Walczak, Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
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mie, dostosowanych ściśle do potrzeb planowania i zarządzania. Istotne jest również wyraźne sprecyzowanie zapotrzebowania ze strony kierownictwa poszczególnych szczebli zarządzania na informacje ekonomiczne niezbędne w zarządzaniu, pochodzące z analizy finansowej. Znaczenie tego problemu i potrzeba jego
rozwiązania rysują się zwłaszcza na tle obecnych zmian zachodzących w zakresie
planowania i zarządzania, w których wyniku przedsiębiorstwa przechodzą do
coraz bardziej efektywnych metod gospodarowania, co z kolei rodzi zwiększone
zapotrzebowanie na odpowiednią informację pochodzącą z analizy finansowej.
Dostosowując analizę finansową do potrzeb informacji, a tym samym do
potrzeb zarządzania, kierownictwo przedsiębiorstwa powinno odróżniać dwie
strony zagadnienia, a mianowicie: możliwości zasięgu informacji otrzymywanych
z analizy finansowej oraz wykorzystania tych informacji dla bieżącego planowania
i operatywnego zarządzania. Docenianie obydwu aspektów tej sprawy i właściwe
ich rozwiązanie pozwoli przedsiębiorstwom podejmować najkorzystniejsze decyzje na poszczególnych szczeblach zarządzania.
Zmiany w analizie finansowej, zmierzające do przystosowania jej do potrzeb
bieżącego planowania i operatywnego zarządzania, nie mogą jednak powodować
niweczenia jej dotychczasowej roli. Znaczna bowiem część materiału informacyjnego dostarczanego przez obecną analizę finansową ma poważne znaczenie
dla kontroli działalności przedsiębiorstw w okresach przeszłych, dokonywanej
tak wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i przez jednostki nadrzędne, i pozwala na
obiektywną ocenę tej działalności, wnioski zaś wynikające z tej informacji służą
kierownictwu przedsiębiorstw i jednostkom nadrzędnym za punkt wyjścia długofalowego planowania i ustalania perspektywicznych programów działalności.
Poważną rolę informacja ta odgrywa w zakresie ochrony majątku społecznego.
Rzecz sprowadza się tylko do wyeksponowania w ramach dotychczasowej analizy
finansowej usług informacyjnych dla zarządzania przedsiębiorstwem i ograniczenia ich do niezbędnego minimum dla potrzeb zewnętrznych.
Nowoczesna analiza finansowa powinna być w większym stopniu niż dotychczas zwrócona ku przyszłości przedsiębiorstw. Przeszłością powinna się ona zajmować tylko pod kątem możliwości oddziaływania na poprawę bieżących wyników gospodarowania oraz stworzenia bazy kontrolnej i wyjściowej do ustalania
zadań w okresach przyszłych. Powinno ją charakteryzować poprawne i szybkie
przetwarzanie materiału informacyjnego. Okres między wystąpieniem danego
zjawiska i jego rejestracją a przetworzeniem danych w ramach analizy finansowej w materiał informacyjny kierowany do potrzeb zarządzania należy skrócić do
minimum. Informacja wtórna, otrzymana z analizy finansowej po czasie, nie ma
bowiem większego znaczenia, wykorzystana natomiast może zniekształcić obraz
zjawisk i procesów gospodarczych oraz stać się szkodliwą dezinformacją. Decyzje
zaś trzeba będzie podejmować często na podstawie doświadczenia, intuicji czy też
po prostu na wyczucie. Dlatego należy odejść nieco od obecnych, zbyt sztywnych
zasad organizacji procesu tworzenia informacji. Samą analizę finansową należy
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traktować raczej jako podsystem informacji, włączając w jej zakres również dane
ilościowe oraz szereg interesujących wskaźników. W ogóle należałoby chyba też
rozważyć, czy analiza finansowa nie powinna wchodzić w zakres rachunkowości, zwłaszcza że obecnie, jako samodzielna dyscyplina naukowa i praktyka, nie
spełnia postawionych jej zadań ani funkcji narzędzia zarządzania. Analizy finansowe, głównie roczne, opracowywane obecnie w przedsiębiorstwach, są właściwie
niepotrzebne, a jeśli mimo to niektóre jednostki zobowiązują określone przedsiębiorstwa do składania tych analiz, to kierują się przy tym raczej przesłankami
formalnymi, wynikającymi z nałożonego przez obowiązujące akty normatywne
obowiązku opracowywania przez te jednostki zarządzeń dotyczących realizacji
wniosków, które wynikają z analiz przedstawianych przez przedsiębiorstwa.
Rozszerzając w ten sposób zakres analizy finansowej, zwiększylibyśmy jej
możliwości informacyjne i zapewnilibyśmy otrzymywanie informacji o ostatecznej postaci, wymaganej w zarządzaniu.
Nowoczesną analizę finansową powinny charakteryzować odpowiednie
metody przetwarzania danych i system wskaźników. Powinna ona być wyposażona w odpowiednie maszyny i urządzenia, łącznie z elektronicznymi maszynami
cyfrowymi.
Potrzeba mechanizacji i automatyzacji przetwarzania informacji wynika
z ustawicznie wzrastającej jej masowości, z liczby przekrojów oraz zwiększającego
się znaczenia planowania i rozrachunku gospodarczego, wymagającego informacji wtórnych bardziej wszechstronnych i przyspieszających proces podejmowania
decyzji gospodarczych.
Automatyzacja prac związanych w rachunkowością i analizą finansową nie
musi prowadzić do formułowania nowych metod przetwarzania danych i wskaźników. Z powodzeniem można w nich stosować metody i wskaźniki istniejące.
I tak wiele metod znanych z teorii nie może dotąd znaleźć szerszego zastosowania w praktyce, zwłaszcza wskutek nadmiernej pracochłonności. Należy jednak
zawsze dokonywać wyboru takich metod przetwarzania i prezentacji danych,
które byłyby najbardziej przydatne. Sama automatyzacja procesu tworzenia informacji musi być dostosowana do rzeczywistych potrzeb. Stosowane metody przygotowywania informacji powinny zapewniać możliwość uzyskiwania wiadomości
najbardziej interesujących kierownictwo przedsiębiorstwa i eliminowania z analiz
finansowych zjawisk, których wyświetlanie nie przedstawia większego znaczenia
dla zarządzania i kontroli. Metody te powinny zapewniać koncentrację uwagi na
zjawiskach najważniejszych i rzeczywiście wymagających rozpatrzenia. Zjawiska
te należy przedstawiać w sposób jednoznaczny, kompleksowy, a jednocześnie nieskomplikowany, jasny i przejrzysty5.
5

Zob. też T. Waśniewski, Przedmiot i zakres analizy finansowej, w: L. Bednarski, T. Waśniewski,
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2003.
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Informacja uzyskiwania dzięki zastosowaniu określonych rozwiązań musi
mieć zdolność obsłużenia i zaspokojenia potrzeb wszystkich szczebli danej jednostki gospodarczej i zapewniać maksimum wiadomości potrzebnych zarówno
do poznania przeszłości, jak i do modelowania przyszłościowych procesów ekonomicznych. Funkcje otrzymanej informacji powinny wiązać się ściśle z funkcjami
sterowania i kierowania przedsiębiorstwem. W związku z tym istotna uwaga należy się m.in. formom dostarczania informacji, wśród których na szczególną uwagę
zasługują analizy problemowe, stanowiące główne źródło informacji potrzebnej
kierownictwu przedsiębiorstwa. Forma ta wymaga pewnego ujednolicenia merytorycznego, z uwzględnieniem określonych potrzeb poszczególnych odbiorców
informacji, a jednocześnie zobowiązania przedsiębiorstw do odpowiedniego jej
stosowania. Wydaje się, że dopiero tak rozumianą analizę finansową można uważać za analizę z dalszymi perspektywami rozwojowymi.
Analizę finansową musi cechować ścisły związek z pozostałymi elementami
systemu informacji ekonomicznej: z ewidencją operatywną, statystyką, kontrolą,
planowaniem, analizą techniczno-ekonomiczną, przy czym związek ten powinien
być stale pogłębiany, ponieważ warunkuje efektywne kierowanie przedsiębiorstwem i zachodzącymi w nim procesami gospodarczymi. Jest to sprawa zasadnicza dla usprawniania aktualnego systemu informacji ekonomicznej6. Decyduje
ona o możliwości ujednolicenia informacji ekonomicznej, większego jej zobiektywizowania, stwarza warunki do uzupełniania banku informacyjnego analizy
finansowej informacjami wytwarzanymi w ramach pozostałych podsystemów.
Integracja zasygnalizowanych elementów systemu informacji ekonomicznej
ma uzasadnienie również w tym, że często przedstawiają one treść tych samych
zjawisk i procesów gospodarczych, tylko w innym przekroju czy formie, mają
wspólne źródło danych i korzystają z tych samych dokumentów. Mają też wspólny cel, którym jest ochrona własności oraz określanie występujących w przedsiębiorstwach prawidłowości i nieprawidłowości gospodarczych, rezerw, a także
wszelkich zjawisk wpływających na gospodarkę tych przedsiębiorstw i jej wyniki
ekonomiczne. Szczególna rola w realizacji tego celu, jaka przypada analizie finansowej, wynika z tego, że dostarcza ona informacji realnych, w pełni zweryfikowanych. Informacje te muszą być jednak uzupełniane informacjami pochodzącymi
z innych przytoczonych źródeł. Jest to warunek stworzenia podstaw do planowania i podejmowania wszechstronnych decyzji. Jeżeli decyzje te mają być optymalne i mamy dokonać wyboru najlepszego rozwiązania, informacje pochodzące
z rachunkowości muszą być koniecznie poddawane odpowiedniemu przetwarzaniu i interpretacji w ramach analizy finansowej. Ponadto, również prawidłowa
ocena zjawisk gospodarczych jest dopiero wtedy możliwa, jeżeli zna się przyczyny
ich ukształtowania oraz wynikające z nich skutki.
6
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Stąd każda informacja pochodząca z analizy finansowej dotycząca np. rentowności przedsiębiorstwa czy jego gospodarki finansowej, jeżeli ma być podstawą oceny pracy przedsiębiorstwa i procesu podejmowania prawidłowych decyzji,
musi być uzupełniona i wzbogacona o informacje z pozostałych elementów systemu informacyjnego, ostatecznie zaś o informacje pochodzące z analizy techniczno-ekonomicznej. Dopiero bowiem analiza techniczno-ekonomiczna, która polega na rozpatrywaniu określonego zjawiska na tle jego powiązań z innymi szczegółowymi zjawiskami, dostarcza informacji najbardziej przydatnej do tego celu.
Informacje uzyskane w wyniku odpowiedniej analizy techniczno-ekonomicznej
pozwalają m.in. definitywnie odpowiedzieć na pytanie, czy nałożone na przedsiębiorstwo zadania gospodarcze są realizowane przy pełnym stosowaniu zasad
racjonalnego gospodarowania, tzn. czy przedsiębiorstwo gospodaruje posiadanymi środkami w sposób oszczędny i korzystny dla siebie i całej gospodarki narodowej, czy przedsiębiorstwo to może podnieść działalność na wyższy poziom,
czy ma odpowiednie rezerwy gospodarcze, jakie należy przedsięwziąć, niezbędne
środki, aby działalność ta była bardziej racjonalna itp.
Teraźniejsza analiza finansowa w praktyce pozbawiona jest również bardzo istotnego czynnika, jakim są odpowiednio kwalifikowane kadry. Stąd bardzo poważne zadanie przed odpowiednimi władzami i ośrodkami akademickimi w zakresie zapewnienia odpowiednich specjalistów, od których niewątpliwie
zależy, jaka będzie w najbliższej przyszłości analiza finansowa zarówno z punktu
widzenia jej organizacji, jak i roli odgrywanej w zarządzaniu przedsiębiorstwami.
Podsumowanie

Teraźniejsza rachunkowość, a w ramach niej sprawozdawczość i jej analiza
finansowa nie zapewniają w pełni obiektywnych i wiarygodnych informacji. Także obowiązujące tu akty normatywne (prawo bilansowe) i propozycje wzorcowe
(Dyrektywy Unii Europejskiej, MSSF) wymagają dalszej korekty. Dyskusje nad
poprawą jakości informacji z rachunkowości na konferencjach krajowych i kongresach europejskich skłaniają jednak do wniosku, że dyscyplina ta i praktyka
zostaną istotnie udoskonalone w najbliższej przyszłości.
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Agnieszka Nóżka1

Polityka rachunkowości
w obszarze rachunku kosztów
a wiarygodność jednostki

Wprowadzenie

Znaczenie sprawozdań finansowych jako źródła informacji jest powodem, dla
którego przedsiębiorstwa wykazują dużą aktywność w poszukiwaniu i stosowaniu
różnych dopuszczonych przez system rachunkowości i jednocześnie odpowiednich do ich specyfiki rozwiązań, określanych polityką (zasadami) rachunkowości.
Za ich pomocą mogą wpływać na swój wizerunek prezentowany w sprawozdaniu
finansowym.
Ważnym obszarem polityki rachunkowości jest rachunek kosztów, gdzie
poprzez dobór odpowiednich narzędzi i rozwiązań jednostka może bezpośrednio
wpływać na wynik finansowy, a zarazem na stan majątku. Powstaje pytanie, czy
kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa w sprawozdaniu poprzez wykorzystanie polityki rachunkowości nie pozostaje w sprzeczności z zasadą prawdziwego
i wiernego obrazu. Celem artykułu jest ukazanie powiązań pomiędzy wyborem
zasad rachunkowości w obszarze rachunku kosztów a wiarygodnością informacji o kosztach, które stanowią jeden z elementów oceny przedsiębiorstwa przez
zewnętrznych użytkowników sprawozdań finansowych oraz podstawę podejmowania decyzji przez osoby zarządzające.
1.	Pojęcie polityki rachunkowości

Do analizy wpływu polityki rachunkowości w obszarze rachunku kosztów na
wizerunek przedsiębiorstwa prezentowany w sprawozdaniu, a tym samym jego
wiarygodność, niezbędne jest określenie, co rozumie się pod pojęciem polityki
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rachunkowości. W literaturze przedmiotu spotkać można wiele definicji polityki
rachunkowości, które wskazują na różny jej zakres.
Za prekursora badań nad zagadnieniami polityki bilansowej w Polsce uważa
się W. Brzezina, który jako pierwszy użył określenia „polityka rachunkowości”
w latach 60. XX w. Podkreślał on, iż problematyka polityki rachunkowości znajduje się na pograniczu teorii i praktyki rachunkowości2.
W. Brzezin wyodrębnia politykę rachunkowości w ujęciu makro- oraz mikroekonomicznym. Pod pojęciem makropolityki rachunkowości rozumie „całą sferę
normalizacji rachunkowości poprzez różnego rodzaju przepisy prawne, standardy,
dyrektywy metodologiczne celem określenia bardziej ogólnych i szczegółowych
zasad funkcjonowania rachunkowości w danym państwie (wspólnocie państw)
w pewnym okresie”3. Unormowania zasad i metod rachunkowości mają zapewnić
jednolitość oraz porównywalność informacji. Instytucje ustanawiające regulacje
rachunkowości wykorzystują różne narzędzia (np. dyrektywy, standardy, ustawy
itp.) do realizacji makropolityki rachunkowości. Wyznaczają jednocześnie ramy
dla mikropolityki rachunkowości, czyli polityki rachunkowości na szczeblu jednostki. W zakresie kształtowania mikropolityki rachunkowości jednostkom pozostawia się pewną swobodę – poprzez dobór szczegółowych rozwiązań rachunkowości mogą one realizować postawione sobie cele.
Takie spojrzenie na politykę rachunkowości zarówno w ujęciu makro-, jak
i mikroekonomicznym można znaleźć również w pracach innych autorów4. Nie
jest ono natomiast tożsame z określeniem polityki rachunkowości w polskim oraz
międzynarodowym prawie bilansowym. Sformułowana w art. 3 ust. 1 pkt. 11
ustawy o rachunkowości5 definicja nie tylko zawęża rozumienie polityki rachunkowości do „wybranych i stosowanych przez jednostkę rozwiązań dopuszczonych
ustawą, w tym także określonych w MSR, zapewniających wymaganą jakość sprawozdań finansowych”, ale jeszcze porównuje to pojęcie do zasad rachunkowości. Zamienne stosowanie określeń polityki i zasad rachunkowości jest również
widoczne w MSR. W par. 5 MSR 86 zasady (polityka) rachunkowości definiowane
są jako „konkretne prawidła, metody, konwencje, reguły i praktyki przyjęte przez
jednostkę przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdań finansowych”.
Utożsamianie pojęć „polityka” oraz „zasady” budzi sprzeciw niektórych naukowców. Zdaniem A. Karmańskiej7 tak zdefiniowane zasady (politykę) rachunkowości
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należałoby określić raczej „zakładowymi zasadami rachunkowości”, polityce bowiem
nadaje się szersze znaczenie.
Kolejnym istotnym problemem jest to, czy można identyfikować politykę
rachunkowości z polityką bilansową. W tej kwestii zdania są podzielone. Studia
literatury przedmiotu prowadzą do wniosku, iż pojęcia te traktować można jako
synonimy, przy czym określenie „polityka rachunkowości” stosowane jest w literaturze anglojęzycznej, a „polityka bilansowa” – w niemieckojęzycznej. Chociaż
wskazuje się na bogactwo dyskusji nad tożsamością i rozbieżnością tych określeń
w teorii, stwierdza się także, iż nie ma ona większego znaczenia dla praktyki8.
Obok zwolenników zamiennego stosowania obu określeń istnieją też jego przeciwnicy, którzy stawiają politykę rachunkowości nad polityką bilansową, przypisując tej pierwszej szerszy zakres podmiotowy i przedmiotowy. Pod względem
przedmiotowym polityka bilansowa obejmuje zagadnienia związane z procesem
tworzenia informacji sprawozdawczej. Polityka rachunkowości natomiast zawiera
w sobie politykę bilansową oraz inne kwestie, związane np. z: określeniem roku
obrotowego i okresów cząstkowych, przyjętymi metodami wyceny majątku i ustalania wyniku finansowego, klasyfikacji operacji, funkcjonującym w firmie systemem ochrony danych9.
Z przytoczonych definicji wynika, że jedynie w węższym zakresie można oba
pojęcia utożsamiać ze sobą, rozumiejąc przez politykę bilansową i rachunkowości przedsięwzięcia podmiotu prowadzącego rachunkowość, które mają służyć
wykreowaniu określonego obrazu tegoż podmiotu w sprawozdaniu finansowym,
skłaniającego użytkowników sprawozdań do pożądanych zachowań.
W artykule używa się określenia „polityka rachunkowości” w rozumieniu rozwiązań wybranych przez podmiot gospodarczy spośród dopuszczonych przepisami. Z jednej strony wybory te mają zapewnić wymaganą jakość sprawozdań,
z drugiej zaś wpływają na obraz sytuacji podmiotu prezentowany w sprawozdaniach zgodnie z celami, jakie przyjęto w przedsiębiorstwie.
2.	Rachunek kosztów jako obszar polityki rachunkowości
w przedsiębiorstwie

W celu zaspokojenia potrzeb odbiorców sprawozdań finansowych oczekuje się, że informacje dostarczone przez rachunkowość posiadać będą określoną
jakość. Osiągnięcie zadowalającego poziomu jakości sprawozdań finansowych
7
8
9
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wymaga z kolei, aby gromadzenie, przetwarzanie oraz odpowiednie prezentowanie danych finansowych było zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości10. Ważne jest zatem, co podkreśla się w literaturze, aby przestrzegać zasady
legalności i poruszać się w ramach obowiązujących przepisów i zasad prawidłowej
rachunkowości11. Rozpatrując problematykę polityki rachunkowości w obszarze
rachunku kosztów na szczeblu jednostki, należy rozpocząć od krótkiej analizy ram
dla tej polityki, wyznaczonych przez przepisy prawa bilansowego, z nich wynikają
bowiem granice i możliwości wykorzystania polityki rachunkowości.
Po okresie gospodarki centralnej, w której rachunek kosztów był przedmiotem odgórnych regulacji i instrumentem nadzoru państwa nad przedsiębiorstwami, na początku lat 90. XX w., nastąpiła fundamentalna zmiana w praktyce
rachunku kosztów. Od wejścia w życie rozporządzenia z 1991 r. o rachunkowości12 zaczęła obowiązywać zasada, że przepisy regulują tylko te kwestie, które ustawodawca uznał za istotne na tyle, że ingerencja centralnych organów kierujących
państwem jest w ich przypadku celowa i uzasadniona – są to normy o charakterze imperatywnym, bezwarunkowym. Pozostałe uregulowania (mające charakter
norm dyspozycyjnych, warunkowych) pozostawiono do wyboru kierownikom
jednostki, na których spoczywa odpowiedzialność za politykę rachunkowości
przedsiębiorstwa.
Spośród przepisów prawa bilansowego dotyczących rachunku kosztów niewiele ma charakter regulacji bezwzględnie obowiązujących. Co więcej, znaczna
część z nich wynika raczej z interpretacji zapisów znajdujących się w ustawie,
nie jest zaś w nich ujęta w sposób bezpośredni. Można je odnaleźć, analizując
m.in. zasady rachunkowości, pojęcia, zasady prowadzenia dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych, zasady wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania
wyniku finansowego, wzory sprawozdań finansowych. W literaturze13 wskazuje
się na pewien niedosyt w tym zakresie.
Podobnie jak w przypadku ogółu instrumentów polityki bilansowej (rachunkowości), w obszarze rachunku kosztów także można wskazać na instrumenty:
– polityki materialnej – czyli oddziaływania na wynik;
– polityki formalnej – odnoszące się do struktury, grupowania, ujęcia i objaśniania pozycji sprawozdania.
Obie formy polityki wzajemnie się przenikają i uzupełniają14.
10
11
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Ramy do wykorzystania instrumentów polityki materialnej w obszarze
rachunku kosztów tworzą określone w ustawie o rachunkowości (art. 4-8) zasady rachunkowości. Wśród nich są takie, które odnoszą się do rachunku kosztów
w sposób jedynie pośredni (zasady: rzetelnego i jasnego obrazu, ciągłości, kontynuacji działania, zakazu kompensat, istotności) lub bezpośrednio. Bezpośredni wpływ na rachunek kosztów mają następujące zasady określone w ustawie
o rachunkowości:
– zasada memoriału (art. 6 ust. 1), która mówi o konieczności ujęcia wszystkich
osiągniętych, przypadających na rzecz jednostki przychodów i obciążających
ją kosztów związanych z tymi przychodami, dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty;
– zasada współmierności (art. 6 ust. 2), nakazująca rozliczenie kosztów
i przychodów przypadających na dany okres, nawet jeśli nie zostały jeszcze
poniesione;
– zasada ostrożności (art. 7 ust. 1), która nakazuje wyceniać składniki aktywów
i pasywów według rzeczywiście poniesionych na ich nabycie (wytworzenie)
cen (kosztów) przy zachowaniu ostrożności.
W przepisach art. 7 ust. 1 źródło swoje ma podstawowa koncepcja wyceny,
na której opiera się rachunek kosztów w Polsce, a mianowicie koncepcja kosztu
historycznego.
Wśród najbardziej podatnych na materialną politykę rachunkowości składników wymienia się rzeczowe aktywa trwałe i obrotowe. Dla jakości informacji
pochodzących z rachunku kosztów szczególne znaczenie ma sposób ich wyceny (dla
niektórych składników zasady wyceny mają charakter bezwarunkowy, w innych –
opcjonalny, warunkowy) oraz wyceny rozchodu bądź zużycia tych składników.
Środki trwałe to przykład grupy majątku, w przypadku której ściśle określono zasady wyceny początkowej bez żadnej alternatywy. Wycena odbywa się na
poziomie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, którą dodatkowo podwyższa się
o koszty ulepszenia, jeśli po zakończeniu ulepszenia wartość użytkowa zwiększyła
się w stosunku do pierwotnej (art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W ramach
polityki rachunkowości jednostka może natomiast wybrać metodę amortyzacji
środków trwałych dla celów bilansowych. Z zapisów ustawy wynikają jedynie:
termin rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji, uwarunkowania wyboru rocznej
stawki amortyzacji oraz obowiązek okresowej weryfikacji przyjętych okresów
i stawek amortyzacji (art. 32 ust. 1-3). Jednostka może również samodzielnie
zadecydować o uproszczeniach w amortyzacji odnoszących się do grupy zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem środków trwałych oraz do odpisów jednorazowych w przypadku środków trwałych niskocennych (art. 32 ust. 6).
Kolejny przykład składnika, którego wycena odbywa się na podstawie ściśle
określonej kategorii wartości, są produkty. W art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości określona jest dokładna definicja kosztu wytworzenia, co jednak nie oznacza,
że w praktyce wycena taka jest jednoznaczna i nie wymaga podejmowania okre-
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ślonych wyborów w zakresie polityki rachunkowości. Na przykład, chcąc wypełnić zapis wspomnianego artykułu, należy m.in.:
– podzielić na stałe i zmienne koszty pośrednio związane z wytworzeniem, co
w wielu przypadkach odbywa się arbitralnie;
– określić poziom normalnego wykorzystania zdolności produkcyjnej niezbędny do właściwego rozliczenia stałych pośrednich kosztów produkcji pomiędzy
produkty i koszty okresu;
– określić klucze podziałowe kosztów pośrednich w celu rozliczenia zawartych
w koszcie wytworzenia kosztów pośrednich na poszczególne wyroby, których
dotyczą – przy produkcji niejednorodnej.
W uzasadnionych przypadkach koszt wytworzenia można powiększyć o koszty finansowania zewnętrznego (art. 28 ust. 4).
Jeśli chodzi o inne niż produkty składniki aktywów obrotowych, wycena
ich w ciągu roku obrotowego odbywa się na poziomie ceny nabycia lub kosztów
wytworzenia, przy czym o ile nie zniekształca to stanu aktywów i wyniku finansowego, można skorzystać z uproszczeń i wyceniać:
– materiały i towary – w cenach zakupu;
– półprodukty i produkcję w toku – w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia, materiałów bezpośrednich lub nie wyceniać w ogóle (uproszczenia nie
dotyczą jednak produkcji o przewidywanym czasie wykonania dłuższym niż
3 miesiące).
Z analizy przytoczonego zapisu wynika zatem, że aby skorzystać z uproszczeń,
trzeba mieć pewność, iż ich przyjęcie nie zniekształci stanu aktywów ani wyniku,
co też pozostawia się subiektywnemu osądowi jednostki. Jest to zatem kolejny
element polityki rachunkowości w obszarze rachunku kosztów, który rzutuje na
jakość informacji o kosztach, a tym samym jej wiarygodność.
Na wysokość kosztów rozchodu rzeczowych aktywów obrotowych (zużytych materiałów, sprzedanych towarów i produktów) wpływa metoda przyjęta do
wyceny rozchodu, wybrana spośród kilku możliwych (metody cen przeciętnych,
metody Fifo – „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”, Lifo – „ostatnie weszło –
pierwsze wyszło” oraz metody szczegółowej identyfikacji cen). Przy wyraźnych
tendencjach wzrostu lub spadku kosztów / cen rzeczowych aktywów obrotowych
wybór metody ma istotny wpływ na wynik finansowy.
W odniesieniu do rzeczowych aktywów obrotowych warto wspomnieć również o możliwości stosowania innych jeszcze uproszczeń niż wspomniane powyżej uproszczone metody wyceny materiałów, towarów i produkcji w toku oraz
półproduktów, co też nie pozostaje bez znaczenia dla dokładności rozliczenia
kosztów. Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość zapasów posiadanych przez jednostkę, może wybrać rodzaj ewidencji analitycznej dla tych grup
składników, w tym ma możliwość zadecydowania o odpisywaniu w koszty zakupu
materiałów i towarów na dzień ich nabycia, a wyrobów w momencie wytworzenia
(art. 17 ust. 2). Wpływa to na wysokość kosztów w ciągu roku obrotowego, gdyż
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najpóźniej na moment bilansowy należy takie koszty skorygować, uwzględniając
stany magazynowe tych składników.
Kolejnym uproszczeniem jest możliwość odstąpienia przy określeniu kosztu
wytworzenia produktów od dokładnego rozliczania pośrednich kosztów związanych z wytworzeniem przez jednostki, których sprawozdania nie podlegają
obowiązkowi badania i ogłaszania (art. 28 ust. 4a). Mogą one zaliczyć do kosztu
wytworzenia ogół kosztów pośrednich produkcji. Nie jest to natomiast element
polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie, ale element określony przez ustawodawcę w ramach makropolityki rachunkowości, który wpływa na jakość informacji o kosztach w jednostkach, które z takiego uproszczenia skorzystają.
Kolejnym zagadnieniem rachunku kosztów, które stanowi obszar polityki
rachunkowości w jednostce, są czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ustawa o rachunkowości w art. 39 określa ogólne zasady dokonywania takich
rozliczeń, wiele kwestii szczegółowych musi zostać jednak rozstrzygniętych na
poziomie samej jednostki. Należą do nich m.in.: wycena kosztów stanowiących
rozliczenia bierne, czas trwania rozliczeń, sposób dokonywania rozliczeń – w stosunku do upływu czasu lub wielkości świadczeń, czy też rezygnacja z rozliczania,
gdy nie wpływa to istotnie na wynik finansowy i wartość majątku.
Wpływ na wysokość kosztów ujętych w systemie ewidencyjnym, a tym samym
wynik finansowy wykazywany przez jednostkę ma także realizacja w praktyce obowiązku dokonywania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. O ile dokonywanie
odpisów (gdy zachodzi trwała utrata wartości) jest obligatoryjne, to oszacowanie
prawdopodobieństwa zmniejszenia przyszłych korzyści, a tym samym wysokości odpisu zależy od samej jednostki. Chociaż odpisy te obciążają bezpośrednio
koszty pozostałej działalności operacyjnej (gdy dotyczą rzeczowych składników
aktywów) bądź finansowej (dla aktywów finansowych), mają one również wpływ
na wielkość kosztów działalności podstawowej, gdyż korygują wartość składnika, którego zużycie podlega ujęciu właśnie w tej grupie kosztów. Zarówno zasady
naliczania odpisów aktualizujących, jak i sposoby ich rozwiązywania wywierają
zatem wpływ na koszty w rachunku kosztów i mogą być istotnym narzędziem
polityki rachunkowości o charakterze materialnym.
Jednym z najważniejszych zagadnień polityki rachunkowości w zakresie
rachunku kosztów jest sposób organizacji tego rachunku, przekrojów ewidencji
kosztów w powiązaniu z formą prezentacji informacji o kosztach w rachunku
zysków i strat. Stanowią one narzędzia formalnej polityki rachunkowości.
Wybór wariantu ewidencji kosztów odbywa się spośród trzech możliwości:
pełnego (rozwiniętego) wariantu (wykorzystanie zarówno kont zespołu 4, jak i 5
ZPK) oraz dwóch uproszczonych (ewidencja kosztów tylko w zespole 4 albo tylko w 5 ZPK). Podyktowany powinien być on rodzajem działalności, rozmiarami
przedsiębiorstwa, a przede wszystkim potrzebami informacyjnymi jednostki.
Po wyborze przekrojów do ewidencji kosztów konieczne jest również określenie zasad ich rozliczeń (na miejsca oraz nośniki kosztów) w celu wypełnienia
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omawianego wcześniej wymogu prawidłowej wyceny wyrobów zgodnie z art. 28
ust. 3 ustawy o rachunkowości. Dużo problemu sprawia jednostkom rozliczenie
kosztów pośrednich, czyli takich, których związek z produktami nie jest oczywisty. Ten obszar ustawodawca pozostawił niemalże całkowicie do wewnętrznego
uregulowania przez kierowników jednostek. Muszą oni zdecydować m.in. o:
– miejscach powstania kosztów, według których będą one ujmowane;
– jednostkach odniesienia kosztów (nośnikach);
– wyborze metod i kluczy do rozliczenia kosztów pośrednich (w tym świadczeń
międzywydziałowych).
Dokładność rachunku kosztów, jak stwierdza się bezsprzecznie, jest tym większa, im więcej kosztów można przypisać bezpośrednio do nośników kosztów. Stosowanie kluczy podziałowych (rozliczeniowych), co ma miejsce przy rozliczaniu
kosztów pośrednich, jest zawsze związane z ryzykiem, że rezultaty rachunku kosztów będą mniej wiarygodne.
Sposób organizacji ewidencji kosztów w jednostce powiązany jest z wersją
rachunku zysków i strat wykorzystywaną do prezentacji wyniku finansowego
(w tym również kosztów, które go kształtują). Wariant porównawczy opiera się
na kosztach rodzajowych (zespół 4) i jest uwarunkowany prowadzeniem ewidencji w tym przekroju. Wariant kalkulacyjny opiera się na kalkulacyjnym układzie
kosztów (zespół 5), który musi być stosowany w jednostce wybierającej tę formę
prezentacji. Warto wspomnieć, iż jednostki sporządzające rachunek zysków i strat
w wersji kalkulacyjnej muszą w informacji dodatkowej zaprezentować koszty
w układzie rodzajowym.
Wybór wariantu rachunku zysków i strat nie daje możliwości wpływania na
wysokość wyniku finansowego – niezależnie od wariantu wynik jest ten sam. To,
w jaki sposób zaprezentowane są koszty, ma jednak istotne znaczenie dla wiedzy
użytkownika sprawozdania na ich temat. Układ kalkulacyjny kosztów postrzegany jest jako ten, który pozwala lepiej kontrolować koszty – uwzględnia bowiem
miejsca ich wystąpienia. Układ rodzajowy informuje o kosztach w przekroju
rodzajów, nie dostarczając wiedzy o miejscach, w których powstają. Co więcej,
koszty te mogą dotyczyć wielu okresów rozliczeniowych, co dodatkowo utrudnia
prawidłową ich interpretację. Uznaje się zatem, że wersja porównawcza rachunku
zysków i strat dostarcza mniej informacji na temat kosztów, a jej wybór ma właśnie na celu nie ujawniać takich informacji.
3. Wpływ polityki rachunkowości
w obszarze rachunku kosztów
na wiarygodność informacji o kosztach

Zasada wiarygodności i rzetelności prezentacji informacji (true and fair view
presentation principle) uznawana jest za fundament systemów rachunkowości na
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całym świecie. Jej źródeł należy doszukiwać się w podejściu etycznym do rachunkowości15. Za paradoks można uznać natomiast to, że mimo tak ważnej roli przypisywanej tej zasadzie towarzyszy jej znacznie mniejsza pewność co do sposobów jej praktycznej realizacji i rozumienia. Nie bez znaczenia pozostaje również
fakt, że koncepcja ta nie została jednoznacznie zdefiniowana. Według A. Kameli-Sowińskiej „jej rozumienie opiera się bardziej na intuicji niż na oficjalnych
fundamentach. Integralną cechą intuicji i «przeczucia» jest, po pierwsze, subiektywizm spojrzenia na dany problem, a po drugie, brak obiektywnych kryteriów
weryfikacji zastosowanego rozwiązania”16.
Kolejny problem, jaki należy rozważyć, analizując wiarygodność w kontekście
przyjętej polityki rachunkowości (również w obszarze rachunku kosztów), zawiera się w pytaniu, czy założenie, iż poprzez wybór rozwiązań w ramach polityki
rachunkowości jednostka ma wpływ na swój wizerunek w sprawozdaniu finansowym, nie stoi w sprzeczności z zasadą „prawdziwego i wiernego obrazu przedsiębiorstwa”. Skoro polityka rachunkowości zakłada pewną swobodę w wyborze
rozwiązań dotyczących rachunkowości, należy oczekiwać, że jednostka będzie
ją podporządkowywać pewnym celom, które chce osiągnąć. Różne cele polityki
bilansowej omówione są w literaturze17. Odnosząc te kwestie do rachunku kosztów, w uproszczeniu można założyć, że poprzez kształtowanie polityki rachunkowości w obszarze rachunku kosztów jednostka może zmierzać do ustalenia jak
najwyższego lub jak najniższego poziomu wyniku. Jeśli celami będą np. oszczędności podatkowe, tezauryzacja zysku (tworzenie jawnych rezerw) lub utrzymanie
płynności, przedsiębiorstwu zależeć będzie na wykazaniu jak najniższej wartości majątku i zysku. Wybierze wówczas narzędzia, zwłaszcza polityki materialnej,
pozwalające zmaksymalizować koszty, którymi obciąża się wynik przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów aktywowanych (np. w postaci zapasów produktów, materiałów, towarów). Z kolei, jeśli kierownictwu zależy na zdobyciu zaufania kredytodawców, czy przyciągnięciu potencjalnych inwestorów, poprzez dobór
narzędzi polityki rachunkowości w obszarze rachunku kosztów będzie zmierzać
do wykazywania jak najwyższej wartości majątku i jednocześnie zysku.
Pozostaje zatem pytanie, na ile takie „kreowanie” wyniku ma negatywne skutki dla jakości sprawozdania i czy pozostaje w sprzeczności z rzetelnością i wiarygodnością obrazu. Kreatywnej rachunkowości poświęcono w literaturze wiele
miejsca18, a termin ten stał się w ostatnich latach bardzo popularny. Według jednej z definicji19 przypisuje się „kreatywnej rachunkowości” znaczenie negatyw15
16
17
18
19

R. Kamiński, Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa, s. 21.
A. Kamela-Sowińska, Rachunkowość na zakręcie, „Rachunkowość” 2007, nr 5, s. 5.
R. Kamiński, Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa, s. 29-36.
W. Wąsowski, Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa
2010.
K. Schneider, Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007,
s. 233.
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ne, postrzegając ją jako „proces manipulowania danymi liczbowymi w systemie
rachunkowości przez wykorzystanie luk w przepisach normujących prowadzenie
ksiąg rachunkowych oraz dokonywanie świadomych i celowych wyborów co do
stosowanych pomiarów danych gospodarczych oraz sposobów ich prezentowania, służących temu, aby transformować sprawozdanie finansowe z takiego, jakie
mogłoby być w danych warunkach, na takie, jakie chciałby widzieć sporządzający”. Natomiast zdaniem S.T. Surdykowskiej20 rachunkowość kreatywna „oznacza
wykorzystanie tego zakresu wolności przez producentów sprawozdań finansowych, który wynika z braku odpowiednich wzorców, standardów, reguł i procedur […]”. Takie pojmowanie rachunkowości kreatywnej, raczej jako „twórczego” podejścia do rachunkowości, to znowu powrót do stwierdzenia, że „czystej”
rachunkowości normatywnej nie ma, a kreatywność jest stałą cechą rachunkowości, znajdującą wyraz głównie w polityce rachunkowości.
Opierając się na rozumieniu kreatywności zgodnie z ostatnią z przytoczonych definicji, można zatem stwierdzić, że jeśli jednostka porusza się w ramach
wyznaczonych przez obowiązujące przepisy i zasady prawidłowej rachunkowości oraz stosuje przy tym zasady etyczne, to poprzez dobór narzędzi polityki
w obszarze rachunku kosztów postępuje zgodnie z zasadą „prawdziwego i wiernego obrazu”. W takim przypadku nie ma obiektywnych przesłanek, aby udowodnić, że polityka w zakresie rachunku kosztów służy celowym manipulacjom
i zniekształceniom.
W ocenie wpływu polityki rachunkowości w obszarze rachunku kosztów na
wiarygodność, zgodnie z powyższym rozumieniem wiarygodności, ważna jest
rola biegłego rewidenta. Rachunek kosztów (i polityka rachunkowości w tym
zakresie) jest jednym z obszarów badanych przez audytora zewnętrznego. Jego
zadaniem jest m.in. potwierdzenie21:
– istnienia określonych kosztów;
– prawidłowości ich udokumentowania;
– prawidłowości ich ujęcia w księgach w stosowanych układach ewidencyjnych;
– kompletności ujęcia w księgach rachunkowych;
– prawidłowości naliczania elementów kosztowych;
– podziału kosztów na koszty dotyczące produktów zakończonych, niezakończonych, sprzedanych, zapasów;
– podziału kosztów na stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów;
20

21

S.T. Surdykowska, Nieporozumienia wokół rachunkowości – syndrom „rachunkowości kreatywnej”, [w:] B. Micherda (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie,
Chrzanów 2003, s. 30.
D. Krzywda (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
Warszawa 2005, s. 319-320.
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prawidłowości stosowanych zasad kalkulacji, podziału kosztów pośrednich na
stałe i zmienne, a stałych na uzasadnione i nieuzasadnione, wyceny produkcji
w toku;
– prawidłowego rozgraniczenia w czasie i odniesienia do przychodów ze sprzedaży, także kosztów niezakończonych usług długoterminowych.
Realizacji powyższych celów, ale również ogólnych celów badania, służą
odpowiednie procedury – badanie wiarygodności i zgodności, które wzajemnie
się uzupełniają. Badania wiarygodności są to testy przeprowadzane w celu uzyskania dowodów badania, stwierdzających wykrycie istotnych nieprawidłowości
sprawozdania finansowego. W zależności od tego, czy przedmiotem badania są
transakcje typowe, czy nietypowe, stosowane są różne procedury badania wiarygodności. Wiarygodność w badaniu rozumiana jest jako brak istotnych błędów
i bezstronność informacji oraz wierne odzwierciedlanie treści, których dotyczą
salda i grupy operacji lub których odzwierciedlenia można od nich oczekiwać22.
Tak ogólnie sformułowane pojęcie i cele badania wiarygodności przez biegłych rewidentów znowu prowadzą do wniosku, iż nie można wiarygodności
zmierzyć w sposób obiektywny. Można poszerzyć obszar rozważań o kolejną
kwestię, zadając pytanie, czy każde rozwiązanie dopuszczone przepisami można uznać za merytorycznie poprawne i zapewniające wiarygodność i rzetelność
w sprawozdaniu. Biegły rewident, który potwierdza w badaniu wiarygodność,
pewności w tym zakresie nie ma, gdyż nie dysponuje prostymi, jednoznacznymi kryteriami jej oceny. Jeżeli zatem jednostka ma prawo decydowania o polityce
rachunkowości, kształtuje w ten sposób obraz swojej sytuacji majątkowej i finansowej w sprawozdaniu. Nie stoi to w sprzeczności z zasadą wiarygodności i rzetelności dopóty, dopóki nie wykorzystuje się tych zabiegów do zniekształcania
i zamazywania faktów.
Sprawozdanie finansowe jest adresowane do szerokiego grona odbiorców. Zdarza się, że mają oni różne oczekiwania, a realizacja polityki bilansowej uwzględniającej te oczekiwania musiałaby wiązać się z określeniem wykluczających się
wzajemnie celów. Ważnym problemem jest wówczas ich pogodzenie i właściwe
ustalenie priorytetów, gdyż musi dojść do kompromisów przy wyborze polityki
rachunkowości.
Celem systemu informacyjnego rachunkowości (w tym także rachunku kosztów) jest nie tylko dostarczenie informacji dla użytkowników zewnętrznych, ale
przede wszystkim stworzenie podstaw do zarządzania jednostką. Do specyficznych potrzeb informacyjnych należą potrzeby osób zarządzających. Ich zaspokojeniu służą odrębne systemy, w których pomiar i raportowanie informacji
kosztowej odbywa się w innych jeszcze przekrojach niż tylko te uwzględnione
w sprawozdawczym rachunku kosztów. Faktem pozostaje jednak to, iż systemy te
(tworzone na potrzeby rachunkowości zarządczej) bazują na informacji z rachun22

Tamże, s. 140-141.
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kowości finansowej, a więc również z rachunku kosztów ukształtowanego przez
rozwiązania wybrane w ramach polityki rachunkowości. Pytanie o wiarygodność
nabiera tu zatem jeszcze innego sensu, a mianowicie: „Czy można takiej informacji zaufać?”.
Potrzeby informacyjne osób zarządzających skupiają się na zagadnieniach
wykorzystania informacji o kosztach do wsparcia procesu decyzyjnego (np. przy
decyzjach cenowych, decyzjach o outsourcingu, kształtowaniu asortymentu itp.)
oraz do kontroli i możliwości oddziaływania na wysokość ponoszonych kosztów
w celu poprawy efektywności. Ocena polityki rachunkowości w zakresie rachunku kosztów pod kątem tych potrzeb musi przebiegać odrębnie. To co było wiarygodne w świetle wymogów sprawozdawczości zewnętrznej niekoniecznie musi
być wiarygodne z punktu widzenia osób zarządzających.
Problem ten jest na tyle szeroki, iż może stanowić temat odrębnego artykułu. Za najbardziej zniekształcające informację o kosztach w rachunku kosztów
uznaje się wszelkiego rodzaju uproszczenia, jakie przyjmuje jednostka przy rozliczaniu kosztów pośrednich. Procedura rozliczenia kosztów pośrednich (które
często są kosztami stałymi) sprowadza się do zastosowania jednego wspólnego
klucza rozliczeniowego do całości (czasem jednorodnej grupy) kosztów pośrednich. Jako klucze wykorzystuje się najczęściej wielkości zmienne w stosunku do
rozmiarów produkcji, co zniekształca informacje o kosztach wyrobów. Im więcej
jednostka zastosuje różnego rodzaju uproszczeń (przy wycenie składnika bądź
jego rozchodu), na które zezwala prawo bilansowe, tym mniej dokładnie koszty
będą rozliczone, a to zawsze wpływa na obniżenie jakości informacji o kosztach. Oznacza to również mniejszą wiarygodność informacji o kosztach dla
osób zarządzających. Prowadzi to do wniosku, iż kształtując politykę rachunkowości w obszarze rachunku kosztów, należy uwzględnić także te potrzeby
informacyjne.
Podsumowanie

Problem wiarygodności informacji o kosztach jest ważny i powinno poświęcić się mu w przedsiębiorstwie dużo uwagi. Informacje o kosztach (również
kosztach aktywowanych) są wykorzystywane zarówno do oceny sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu przez użytkowników zewnętrznych, jak i przez osoby zarządzające do podejmowania decyzji. Polityka rachunkowości w obszarze
rachunku kosztów wymaga zatem podejmowania określonych kompromisów,
które uwzględnią różne, czasem sprzeczne, oczekiwania odbiorców.
Podsumowując rozważania dokonane w artykule, nasuwa się wniosek, iż
ocena wpływu polityki rachunkowości w obszarze rachunku kosztów na wiarygodność informacji prezentowanych w sprawozdaniu, a tym samym wizerunek przedsiębiorstwa, nie jest prosta, gdyż nie ma obiektywnych kryteriów
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takiej oceny. Pozostawiając jednostkom możliwość samodzielnego decydowania
o rachunku kosztów, należy przyjąć, że większość z nich, dokonując wyborów,
porusza się w ramach określonych przez przepisy, stosuje jednocześnie zasady
prawidłowej rachunkowości i postępuje zgodnie z zasadami etycznymi. Takie
postępowanie sprzyja realizowaniu w praktyce zasady „prawdziwego i wiernego obrazu”. Nieco inaczej należy jednak rozumieć wiarygodność, jeśli chodzi
o ocenę przydatności informacji o kosztach, pochodzącej ze sprawozdawczego
rachunku kosztów w zarządzaniu. Niektóre narzędzia polityki rachunkowości w obszarze rachunku kosztów, choć zapewniają odpowiednią jakość, a tym
samym wiarygodność informacji o kosztach na potrzeby sprawozdawczości
zewnętrznej, wpływają negatywnie na jakość i wiarygodność informacji o kosztach na potrzeby zarządcze.
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Gyöngyvér Takáts1

Sprawozdawczość zintegrowana
jako instrument kreowania wiarygodności
(wizerunku) przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

W każdym okresie historycznym transakcje gospodarcze społeczeństwa
wymagały innych rozwiązań w sprawozdawczości finansowej – dostosowanych do
aktualnych potrzeb użytkowników. Proces globalizacji w zasadniczy sposób zmienił podejście do rachunkowości. W konsekwencji postrzeganie przedsiębiorstwa
odchodzi od klasycznej teorii agencji. W nowej gospodarce, opartej na wiedzy,
zmieniło się postrzeganie istoty przedsiębiorstwa, wpływając na powiększenie
zakresu informacji, jaki powinna dostarczyć rachunkowość.
Wyzwaniem dla rachunkowości XXI wieku jest dostarczenie w sprawozdaniu
finansowym wystarczających, wiarygodnych informacji potrzebnych do podejmowania różnorodnych decyzji przez ich użytkowników. Sprawozdawczość finansowa w warunkach gospodarki „bez granic” powinna przedstawić dokładny obraz
nie tylko obecnego stanu przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim kształtowania
jego długookresowej przyszłości, potencjalnych możliwości tworzenia wartości.
Długookresowa przyszłość przedsiębiorstwa jest ściśle związana z jego otoczeniem, za które ponosi odpowiedzialność. Świadomość przedsiębiorstwa odpowiedzialności za otoczenie, w którym działa jest fundamentem zrównoważonego
rozwoju gospodarczego2. Zrównoważony rozwój obejmuje trzy filary równoważenia3: gospodarkę, społeczeństwo, środowisko.

1
2
3

Gyöngyvér Takáts, doktor nauk ekonomicznych, redaktor naczelna „Biuletynu Głównego Księgowego”; gyongyver.takats@gmail.com
Zrównoważony rozwój gospodarczy ma na celu maksymalizację zaspokojenia dzisiejszych
potrzeb społeczeństwa bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich potrzeb.
A. Barcikowska, Jednolite raportowanie – jakiego kierunku rozwoju można oczekiwać w sprawo
zdawczości. Jak wpłynie to na kierunki atestacji?, [w:] Wpływ Międzynarodowych Standardów
Rewizji Finansowej na praktykę rewizji finansowej w Polsce. Materiały pokonferencyjne, Jachranka, 26–28 października 2011 r., s. 145.
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Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju są dobrze postrzegane przez
odpowiedzialnych inwestorów4, których interesuje przede wszystkim długookresowa wartość przedsiębiorstwa, a nie krótkookresowe zyski. Oznacza to konieczność
dostarczania użytkownikom nie tylko informacji finansowych, ale i niefinansowych.
Niefinansowe informacje (zarówno pozytywne, jak i negatywne) są niezbędne do
rozumienia przez użytkowników strategii i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa.
Dlatego sprawozdawczość odgrywa kluczową rolę w tak zwanej „zielonej rewolucji”. Kwestię tę poruszano także na Światowym Kongresie Księgowych WCOA 2010
w Kuala Lumpur, gdzie delegatom przedstawiono wideoprzesłanie Karola, księcia
Walii, w którym podkreślił znaczenie sprawozdawczości zintegrowanej, odzwierciedlającej wpływ finansowy, środowiskowy oraz czynników społecznych na długoterminowe wyniki organizacji. Jego zdaniem rolą i odpowiedzialnością księgowych jest tworzenie lepszych systemów i dostarczanie informacji niezbędnych do
zrównoważonego rozwoju gospodarczego5. Założona przez niego fundacja Prince’s
Accounting for Sustainability Project wspiera raportowanie zintegrowane.
Podkreśla się przy tym, że problemy związane ze zrównoważonym rozwojem
gospodarczym dla rachunkowości oznaczają konieczność „pogodzenia wymogów, coraz bardziej złożonej sieciowej cywilizacji z rzetelnością, przejrzystością
i czytelnością informacji finansowych” 6.
Celem referatu jest określenie, na czym polega wiarygodność w nowym modelu sprawozdawczości, tj. w sprawozdawczości zintegrowanej, oraz odpowiedź na
pytanie, jak sprawozdawczość zintegrowana wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa. Referat został opracowany na podstawie przede wszystkim publikacji anglojęzycznych, w tym dokumentów i raportów zamieszczonych na stronach Global
Reporing Initiative, Prince’s Accounting for Sustainability Project, Giełdy Papierów wartościowych, oraz analizy literatury przedmiotu.
1.	Sprawozdawczość zintegrowana – język biznesu XXI wieku

Obecny model sprawozdawczości finansowej określony w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej nie umożliwia odpowiedniej
4
5

6

http://www.accountingforsustainability.org/connected-reporting/what-investors-and-analysts
-said-the-value-of-extra-financial-disclosure
A. Barcikowska, Jednolite raportowanie – jakiego kierunku rozwoju można oczekiwać w sprawozdawczości. Jak wpłynie to na kierunki atestacji?, [w:] Wpływ Międzynarodowych Standardów
Rewizji Finansowej na praktykę rewizji finansowej w Polsce, s. 143.
E. Mączyńska, Białe plamy i pułapki dzisiejszej rachunkowości, „Rachunkowość” 9(2007). Na ten
sam problem zwracają też uwagę m.in.: A. Kardasz, I. Perechuda, Globalne wyzwania standaryzacji informacji finansowej jako języka biznesu, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2011, t.
61 (117) s. 44-54; E. Walińska, MS: Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Kraków 2005.
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prezentacji niefinansowych informacji. Należy jednak uznać, że nowe Założenia
koncepcyjne sprawozdawczości finansowej odnoszą się do kwestii dostarczenia
informacji, które pomogą inwestorom, pożyczkodawcom i innym wierzycielom
oszacować przyszłą wartość jednostki sprawozdawczej7. Prognostyczny charakter
systemu informacyjnego rachunkowości ma istotną rolę w określeniu wartości
przedsiębiorstwa. Obecni lub potencjalni interesariusze potrzebują informacji
pomocnych w ocenie perspektyw przyszłych wpływów środków pieniężnych netto jednostki (pkt C3). Aby móc ocenić perspektywy jednostki związane z uzyskaniem przyszłych wpływów środków pieniężnych netto, potrzebne są informacje o zasobach jednostki oraz informacje, na ile skutecznie i efektywnie kierownictwo i organ zarządzający jednostki wywiązał się z obowiązków związanych
z wykorzystaniem tych zasobów (pkt C4). Idea nowych Założeń koncepcyjnych
wpisuje się do nowego paradygmatu pomiaru wartości ekonomicznej w rachunkowości. „Nowa rzeczywistość [gospodarczo-społeczna – przyp. G.T.] wymaga
kolejnej zmiany w systemie informacyjnym rachunkowości. Waga tej zmiany jest
kardynalna, ponieważ wynika z jakościowo nowych tendencji obserwowalnych
w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w zachowaniu różnych grup interesariuszy”8.
„Raportowana w sprawozdaniach finansowych wartość zasobów jest silnie uwarunkowana zarządczo. Uwarunkowanie to jest retro- i prospektywne. Retrospektywny aspekt wartości zasobów przedsiębiorstwa wiąże się z podjęciem decyzji
dotyczących ich wykorzystania w jego działalności. Aspekt prospektywny wiąże
się z oceną ich użyteczności w przyszłych działaniach przedsiębiorstwa. Struktura
wartości prezentowanych zasobów wiele mówi więc o zarządzaniu przedsiębiorstwem, towarzyszącym mu ryzyku, o potencjale i skali przyszłych działań”9.
Tradycyjna sprawozdawczość finansowa nie daje możliwości przedstawienia
pełnego obrazu finansów, komentarza zarządu i ładu korporacyjnego przedsiębiorstwa jako jednostki tworzącej wartości. Istota sprawozdawczości zintegrowanej polega na prezentowaniu w jasny i zwięzły sposób, jak przedsiębiorstwo jest
zarządzane i w jaki sposób tworzy wartość.
Prace nad projektem sprawozdawczości zintegrowanej poprzedzało działanie
Global Reporting Initiative10 (GRI), organizacji mającej na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez promowanie raportowania zrównoważonego rozwoju11. GRI opracowała pierwsze ramy koncepcyjne dotyczące rapor7
8
9
10

11

Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, pkt C7, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IFRS Foundation, Londyn 2011.
A. Karmańska, Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej,
Difin, Warszawa 2009, s. 164.
Tamże, s. 168.
Global Reporting Initiative działa w formie organizacji non-profit, która została założona
w 1997 r. w Bostonie z inicjatywy dwóch organizacji non-profit: the Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) i Tellus Institute.
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/what-is-GRI/Pages/default.aspx
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tów zrównoważonych (Sustainability Reporting Framework). Raportowanie kwestii
dotyczące ochrony środowiska, ładu korporacyjnego, otoczenia społecznego jest
ogromnym wyzwaniem dla jednostek gospodarczych. Potrzebują i szukają one
odpowiednich wytycznych, aby sprostać wymogom zainteresowanych stron.
W raportach zrównoważonego rozwoju sporządzonych według GRI prezentuje się informacje dotyczące oddziaływania jednostki raportującej na otoczenie
gospodarcze, środowiskowe i społeczne zgodnie z powszechnie akceptowanymi
zasadami zawartymi w ramach konceptualnych GRI (GRI Reporting Framework).
GRI Reporting Guidelines składa się z części wytycznych (Reporting Principles)
w zakresie zasad treści i jakości raportowania, zestawu wskaźników, instrukcji technicznych i innych elementów uzupełniających. GRI Guidelines zawiera
obszerny zestaw wskaźników, podzielonych na sześć kategorii: ekonomia, środowisko, odpowiedzialność za produkt, zatrudnienie i godna praca, respektowanie
praw człowieka, społeczeństwo. Zdaniem Eurosif to m.in. wskaźniki GRI oferują
wspólnikom jasne ramy odniesienia dla przygotowania jednolitych raportów.
Przykładem raportu zintegrowanego jest zintegrowany raport Grupy LOTOS12,
liczący 402 strony, za rok 2011. Pokazuje on sposób raportowania zintegrowanego
w chwili obecnej.
„W latach 2007-2009 Grupa LOTOS publikowała osobno raporty prezentujące finansowe i pozafinansowe aspekty działalności. W 2010 r. Zarząd Spółki
podjął decyzję o integracji sprawozdań prezentujących interesariuszom podejście
do zarządzania oraz wyniki organizacji osiągane we wszystkich aspektach działalności, tj. ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Główną przesłanką
zmiany modelu raportowania była chęć zapewnienia kluczowym interesariuszom
pełnego obrazu dokonań przedsiębiorstwa w odniesieniu zarówno do wyników
osiąganych z podstawowej działalności, jak i w sferze działań prospołecznych oraz
nakierowanych na ograniczanie wpływu wywieranego na środowisko. Intencją
Zarządu Grupy LOTOS jest umożliwienie interesariuszom organizacji dokonywania kompleksowej, mierzalnej, zobiektywizowanej oceny całokształtu jej zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowaną i przyjazną
odbiorcom prezentację sprawozdań finansowych i pozafinansowych z działalności w roku obrotowym. Spółka postępuje zgodnie z dobrymi praktykami komunikacji spółek publicznych:
– w obszarze sprawozdawczości finansowej stosuje Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zatwierdzone przez Unię Europejską,
opublikowane i obowiązujące na dzień 31 grudnia 2011 r.,
– w obszarze sprawozdawczości pozafinansowej stosuje Ramowe Zasady Raportowania i Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G3 GRI) oraz Zasady United Nations Global
Compact”.
12

http://www.raportroczny.lotos.pl/assets/dokumenty/raport_lotos_2011.pdf
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Wykorzystywanie standardu raportowania GRI, a także zintegrowane raportowanie stanowią międzynarodowy trend w systemie zarządzania aspektami
zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności coraz liczniejszej
grupy przedsiębiorstw na świecie. Opracowane przez GRI wytyczne sporządzania
raportów społecznych stosowane są od ponad 10 lat.
W celu realizacji idei jednego zintegrowanego raportu A4S najpierw opracowano zasady funkcjonowania raportów łącznych (Connected Reporting Framework). Było to odpowiedzią na niezadowolenie odbiorców z niepełnych informacji pochodzących z tradycyjnej sprawozdawczości finansowej. Uznano, że
informacje niefinansowe, dotyczące działalności środowiskowej, społecznej oraz
ładu korporacyjnego, powinny stanowić niezbędny element sprawozdawczości
dla oceny działalności przedsiębiorstwa. Dlatego łączna sprawozdawczość miała na celu wprowadzenie nowego podejścia do sprawozdawczości finansowej:
łączenie elementów finansowych i niefinansowych. Wprowadzenie raportowania zrównoważonego i później łącznej sprawozdawczości finansowej oznaczało
istotny postęp w kierunku nowego modelu sprawozdawczości finansowej13, polegający na prezentacji spójnych, zrównoważonych i pełnych informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa, obejmujących danych w zakresie jego celów
strategicznych, ładu korporacyjnego oraz modelu biznesowego w jednym, zintegrowanym raporcie. Dla uzyskania tego ostatecznego celu w 2011 r. powołano
International Integrated Reporting Council (IIRC) przez A4S oraz GRI. Zadaniem
IIRC jest określenie aprobowanych przez społeczność międzynarodową ram
zintegrowanego raportowania. W skład IIRC wchodzą przedstawiciele sektora
sprawozdawczości, ubezpieczycieli, regulatorów, korporacji, inwestorów, organizacji non-profit oraz uczelni (w tym IASB, FASB i IFAC). IIRC opublikowała
dokument dotyczący przyszłości zintegrowanego raportowania „W kierunku zintegrowanego raportowania – komunikowanie wartości w XXI wieku” (Discussion
Paper „Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 21st Century”), który był do końca 2011 r. przedmiotem publicznych konsultacji14. Dokument dyskusyjny został zamknięty i w maju 2012 r. opublikowano podsumowanie dyskusji (Summary of Responses to the September 2011 Discussion Paper and
Next Steps, May 2012) oraz określono następny etap działania. Obecnie trwa program pilotażowy A4S, promujący sprawozdawczość zintegrowaną. W przekonaniu IIRC łączenie przez przedsiębiorstwa analizy finansowej z analizą kontekstu
społecznego, środowiskowego i ekonomicznego, w którym ono działa, powinno
13
14

Governance and Collaboration, http://accountingforsustainability.org/wp-content/uploads/2011/10/
Governance-and-Collaboration.pdf
Szczegóły dokumentu dyskusyjnego zostały przedstawione w polskiej literaturze przedmiotu. Zob. m.in. K. Kobiela-Pionnier, Sprawozdawczość zintegrowana: koncepcja raportowania
osiągnięć przedsiębiorstwa na miarę XXI wieku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2012,
t. 66 (122); E. Eljasiak, W kierunku zintegrowanej sprawozdawczości, „Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowości” 2011, t. 62 (118).
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dostarczać wartościowej dla interesariuszy oceny długoterminowej rentowności firmy. Ciągłe poszukiwanie nowej wiedzy, nowych źródeł energii, rozwiązań
i procesów produkcyjnych powinno odbywać w sposób odpowiedzialny społecznie. Istota raportu zintegrowanego polega na pokazaniu sposobu tworzenia wartości przez przedsiębiorstwa, prezentacji transparentnego obrazu stosowanego
systemu zarządzania wartością. Dlatego powinien on dostarczać szczegółowych
informacji na temat:
– organizacji i modelu biznesowego jednostki;
– sposobu prowadzenia przez nią działalności;
– celów strategicznych;
– ładu korporacyjnego i zasad wynagradzania;
– osiągnięć;
– przewidywań na przyszłość.
Informacje te muszą być przedstawione zgodnie z określonymi zasadami
(zorientowanie strategiczne, połączenie informacji, nastawienie na przyszłość,
uwzględnienie zainteresowania interesariuszy, zwięzłość, rzetelność, istotność
informacji). Odnoszą się one do treści sprawozdawczości zintegrowanej i mają na
celu przede wszystkim zapewnienie użyteczności poprzez zwiększenie ich zrozumiałości. Jak to zostało określone w publikacji KPMG Integrated Reporting – Performance insight through Better Business Reporting, ażeby interesariusze rozumieli
„the value creation story”.
2. Wiarygodność w rozumieniu Założeń koncepcyjnych
sprawozdawczości finansowej
i ram koncepcyjnych sprawozdawczości zintegrowanej

Ostatnie porażki w dostarczaniu wiarygodnych informacji dla użytkowników
sprawozdania finansowego wskazały na potrzebę tworzenia nowych ram konceptualnych. W literaturze przedmiotu twierdzi się, że globalizacja standardów
rachunkowości wymaga też globalizacji ram konceptualnych o wysokiej jakości15.
Obecnie w ramach współpracy IASB i FASB trwa proces konwergencji międzynarodowych standardów rachunkowości, który połączono z pracami nad wspólnymi założeniami koncepcyjnymi. Ma to „fundamentalne znaczenie dla kształtu
normatywnego systemu sprawozdawczości finansowej na świecie oraz uzyskania
sukcesu w zakresie realizacji celów i zadań stawianych sprawozdawczości finansowej. Można też oczekiwać, że w przypadku przyjęcia i zaakceptowania nowego
projektu założeń koncepcyjnych IASB i FASB staną się one globalną konstytu15

J. Christensen, Conceptual Frameworks of Accounting from an Information Perspective, „Accounting and Business Research” 2010, vol. 40, nr 3, s. 287-299.
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cją sprawozdawczości finansowej”16. 28 września 2010 r. IASB i FASB dokończyły
pierwszy etap z projektu opracowania spójnych, ulepszonych założeń koncepcyjnych, stanowiących ramy konstytucjonalne rachunkowości. W 2010 r. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych wydano pod
nazwą Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej. Zawierają one dwa
zmienione rozdziały. Rozdział 1: Cel sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia i rozdział 3: Cechy jakościowe użyteczności informacji finansowej.
Zmieniona struktura Założeń koncepcyjnych (2010) podzielona została na
części: Przedmowa, Wprowadzenie (w tym Przeznaczenie i status; Zakres) oraz na
cztery rozdziały. Jak wcześniej wskazano, w rozdziale 1. i 3. zawarte są zupełnie
nowe treści. Dotyczą one najistotniejszych kwestii sprawozdawczości finansowej:
użytkowników sprawozdania finansowego, celu i ograniczeń sprawozdawczości finansowej oraz cech jakościowych sprawozdania finansowego. W obecnym
kształcie nie wymienia się odrębnie użytkowników sprawozdania finansowego.
W nowych Założeniach koncepcyjnych nastąpiła pewna hierarchizacja użytkowników, uznając, że to obecni i potencjonalni inwestorzy, pożyczkodawcy i inni
wierzyciele są tymi użytkownikami, do których skierowane są sprawozdania
finansowe ogólnego przeznaczenia. Głównymi użytkownikami są więc podmioty dostarczające kapitał17, ale sprawozdania finansowe muszą spełnić potrzeby
innych użytkowników.
W Założeniach koncepcyjnych (2010) określono cel sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia, a nie tylko sprawozdania finansowego. Ma to przełomowe znaczenie dla całego systemu rachunkowości; tak określony cel odnosi się
nie tylko do jej swoistego produktu – sprawozdawczości finansowej, ale do całego
systemu rachunkowości. Celem sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia jest dostarczenie informacji o jednostce gospodarczej, które są użyteczne
dla potencjalnych inwestorów, pożyczkodawców i innych wierzycieli przy podejmowaniu decyzji o dostarczaniu zasobów dla jednostki. Celem sprawozdawczości
finansowej nie jest przekazanie informacji o wartości jednostki, ale przekazanie
informacji umożliwiających oszacowanie jej wartości18.
W nowych Założeniach koncepcyjnych zawarte są fundamentalne i wzbogacone cechy jakościowe, którymi informacje sprawozdawcze powinny się charakteryzować. Wyznaczono hierarchię i relacje między poszczególnymi cechami jakościowymi. Ich zastosowanie powinno nastąpić według odpowiedniej procedury.
Jest to nowe podejście do osiągnięcia celu sprawozdawczości finansowej.
16
17
18

M. Kędzior, K. Grabiński, Ocena opracowanego przez IASB i FASB projektu założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2011, 61 (117), s. 57.
K. Burnos, A. Szychta, Kierunki zamierzonej modernizacji Czwartej Dyrektywy UE, „Zeszyty
Teoretyczne Rachunkowości” 2009, t. 50 (106), s. 5-29.
M. Cieciura, Generowanie użytecznej informacji ekonomicznej w sprawozdaniu finansowym
w kontekście zachowania zasady wiernego i rzetelnego obrazu jednostki gospodarczej, „Zeszyty
Teoretyczne Rachunkowości” 2011, t. 60 (116), s. 31-41.
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Najistotniejszymi cechami jakościowymi stały się przydatność i wierne
odzwierciedlenie. Przydatność jest funkcją przynajmniej jednego z dwóch atrybutów: wartości przewidującej i wartości potwierdzającej. Przydatność określono
jako cechę jakościową charakteryzującą informacje, które mogą wpływać na decyzje użytkownika. Istotność jest określana jako specyficzny aspekt przydatności.
Na decyzje użytkownika mogą wpływać tylko istotne informacje. Przydatność
informacji rozpatruje się z punktu widzenia użytkownika, tj. przydatność informacji ma uwarunkowania zewnętrzne. W przeciwieństwie do przydatności druga fundamentalna cecha jakościowa ma uwarunkowania wewnętrzne, tj. wierne
odzwierciedlenie zależy od tego, czy jednostka przedstawiła informacje w sprawozdaniu finansowym kompletnie, neutralnie i bezbłędnie.
Porównywalność, sprawdzalność, aktualność i zrozumiałość zaliczono do
wzbogaconych cech jakościowych. W przypadku porównywalności podkreśla się
znaczenie spójności, która „chociaż ma związek z porównywalnością, jest jednak
czymś innym. Dotyczy zastosowania tych samych metod [...] do tych samych
przedmiotów [...] z okresu na okres w ramach tej samej jednostki lub w jednym
okresie między różnymi jednostkami. Porównywalność jest celem, natomiast
spójność pomaga ten cel osiągnąć”19. Te cechy jakościowe wpływają na poprawę użyteczności informacji. W Założeniach koncepcyjnych z 2010 r. w stosunku
do Założeń koncepcyjnych z 1989 r. nastąpiło przeobrażenie roli rachunkowości.
Zauważa się zdecydowane nastawienie na przyszłość i podkreślenie czynnej roli
sprawozdawczości finansowej, tj. jej wpływu na decyzje użytkownika.
Analogiczne zasady jakościowe zostały określone w GRI Reporting Principlies
for Defining Quality, celem zapewnienia transparentności raportów zrównoważonych. Posiadanie wymaganych cech jakościowych przez informacje pochodzące
z tych raportów umożliwia interesariuszom rozsądną i racjonalną ocenę dokonań przedsiębiorstwa i podjęcie odpowiedniej decyzji. Informacje pochodzące
z raportów zrównoważonych mogą spełnić zapotrzebowanie użytkowników, jeżeli są20: zrównoważone, porównywalne, dokładne, terminowe, wiarygodne, jasne.
Szczególnie podkreśla się znaczenie zrównoważonych informacji polegające
na przedstawieniu zarówno pozytywnych, jak i negatywnych informacji. Raporty
te nie mogą służyć celom promocyjnym, wzmocnieniu pozytywnego wizerunku
przedsiębiorstw. Mają one być wiarygodne, tj. weryfikowalne.
Wiarygodność w rozumieniu GRI Guidelines oznacza, że raport musi być sporządzony w sposób, który pozwala na weryfikację prezentowanych przez niego
informacji. Interesariusze muszą mieć pewność możliwości weryfikacji. W raporcie nie powinny być ujęte dane, które nie są istotne z punktu widzenia rozwoju
19
20

M. Kędzior, K. Grabiński (2011), Ocena opracowanego przez IASB i FASB projektu założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, s. 55-87.
Sustainable Reporting Guidelines, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Sustainability-Reporting-Guidelines.pdf, s. 13
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zrównoważonego. Dane wykazane powinny pochodzić z odpowiedniej dokumentacji kontroli wewnętrznej, które muszą być potwierdzone przez osoby nieuczestniczące w przygotowywaniu raportu. Proces podejmowania decyzji, w szczególności w zakresie sporządzania raportu, musi być weryfikowalny również przez
stronę zewnętrzną.
Zgodnie z zasadami przewodnimi (zob. tabela 1) dokumentu dyskusyjnego
Towards Integrated Reporting – Communacating Value in the 21th Century informacje zawarte w sprawozdaniu zintegrowanym powinny być spójne, zwięzłe
i istotne, pozwalające na ocenę zdolności jednostki do tworzenia wartości. O tym,
które informacje należy uznać za istotne, odpowiedzialność ponosi kierownictwo
jednostki, jak również za wiarygodność przedstawionych informacji. W dokumencie – analogicznie do pkt CJ12 Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości
finansowej – wiarygodne informacje to informacje, które są kompletne, neutralne
i nie zawierają błędu. Podkreśla się, że oczywiście perfekcja jest spotykana rzadko,
o ile w ogóle, możliwa do osiągnięcia. Celem jest maksymalizowanie tych cech
w możliwie największym zakresie. Bardzo istotną rolę odgrywa w tym wierne
przedstawienie także negatywnych zjawisk. Wiarygodność informacji oznacza
też ich porównywalność z podobnymi informacjami o innych jednostkach oraz
z podobnymi informacjami o tej samej jednostce dotyczącymi innego okresu.
Wiarygodność raportów zintegrowanych zwiększa również zaangażowanie interesariuszy w ich przygotowanie oraz ich potwierdzenie zewnętrzne.
3. Wiarygodność sprawozdawczości zintegrowanej
– nowe wyzwanie dla zawodu biegłych rewidentów

Zawartość informacyjna raportów zintegrowanych wynika ze stosowanych
standardów, obecnie m.in. z GRI Guidelines. Obejmują one informacje zarówno finansowe, jak i niefinansowe, odzwierciadlające wewnętrzną organizację
pracy i procesy zarządzania przedsiębiorstwem. Rewizja finansowa ma na celu
ocenę skutków i funkcjonowania tych procesów, tj. ocenę efektywności kontroli
wewnętrznej. Biegli rewidenci w zakresie informacji finansowych przygotowują
swój raport na podstawie zasad rachunkowości. Aby raportować o skuteczności
działania kontroli wewnętrznej oraz ocenić wiarygodność informacji niefinansowych, będą musiały być opracowane odpowiednie standardy rewizji finansowej,
przedstawiające wytyczne dla biegłych rewidentów, badających informacje niefinansowe. Sprawozdawczość zintegrowana oznacza więc nie tylko restrukturyzację
sprawozdawczości korporacyjnej, ale także zasad rewizji finansowej nad sprawozdawczością finansową i niefinansową. Obecne standardy, w tym MSRF 315 „Rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia dzięki poznaniu jednostki i jej
otoczenia” dotyczący kontroli wewnętrznej, nie będą nadawać się do oceny informacji pochodzących ze sprawozdawczości zintegrowanej. Nowy standard MSUA
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3410 „Raporty poświadczające na temat sprawozdań z emisji gazów cieplarnianych”, dotyczy tylko sprawozdań o gazach cieplarnianych.
Obecnie dla potwierdzenia raportu zintegrowanego biegli rewidenci wydają
tzw. niezależny raport, poświadczający części pozafinansowe raportu zintegrowanego. Jako przykład takiego raportu w tym zakresie warto przytoczyć raport firmy
Deloitte po przeglądzie zintegrowanego raportu Grupy Kapitałowej LOTOS21.
„[...] Nasze procedury nie obejmowały niezależnej oceny prawdziwości,
dokładności i kompletności informacji dokumentów przekazanych przez Spółkę.
Nie stanowiły też badania systemu kontroli wewnętrznej wdrożonego w Spółce
i w ich wyniki nie wyrażamy opinii na temat poprawności tego systemu. Nasze
procedury nie stanowiły badania sprawozdań finansowych w rozumieniu Ustawy
o rachunkowości. W związku z tym nie wyrażamy w niniejszym raporcie opinii
biegłego rewidenta ani żadnych innych stwierdzeń odnośnie sprawozdań finansowych Spółki w rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących biegłych
rewidentów.
Prace związane z planowaniem i realizacją zadania weryfikacyjnego miały charakter zlecenia poświadczającego o ograniczonym zakresie, realizowanego według ISAE 3000 – Międzynarodowego Standardu Usług Poświadczających
(„Usługi poświadczające inne niż badania i przeglądy historycznych informacji”).
Standard ten nakłada na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, iż Raport Zrównoważonego Rozwoju istotnie różni się od badania skierowanego na dostarczenie wystarczającego zapewnienia (reasonable assurance). Celem przeglądu nie jest wyrażenie
opinii z prawidłowości, rzetelności i jasności Raportu Zrównoważonego Rozwoju
i w związku z tym opinii takiej nie wydajemy.
Procedury dotyczące przeglądu Raportu Zrównoważonego Rozwoju obejmowały:
– identyfikację zagadnień i wyników istotnych dla treści Raportu z punktu
widzenia realizacji przez Spółkę polityki zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności oraz oczekiwań jej interesariuszy;
– porównanie informacji zawartych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju
z informacjami zawartymi w Sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej
LOTOS S.A. za 2011 r.;
– wywiady z osobami odpowiedzialnymi za realizację zrównoważonego rozwoju i polityki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz za przygotowanie części pozafinansowej Raportu;
– weryfikację informacji zawartych w Raporcie pod kątem zgodności z dokumentacją wewnętrzną Spółki;
– ocenę stopnia aplikacji Wytycznych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju oraz uwzględnienie Ramowych Zasad Raportowania GRI.
21

http://www.raportroczny.lotos.pl/assets/dokumenty/raport_lotos_2011.pdf
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Przeprowadzony przez nas przegląd dostarczył nam zapewnienia (zapewnienia o ograniczonym zakresie – limited assurance) do tego, by potwierdzić, że nie
zostały zidentyfikowane istotne błędy w zakresie danych i informacji zawartych
w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju przygotowanym przez Grupę LOTOS SA,
dotyczących wskaźników całościowo raportowanych przez Spółkę jak również
niezgodności z Wytycznymi do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju
G3, ustalonym dla poziomu «A», wydanym przez Global Reporting Initiwative”.
Przykład fragmentu niezależnego raportu dotyczącego części niefinansowej
raportu zintegrowanego pokazuje, że biegli rewidenci z nadmierną ostrożnością podchodzą do raportów zintegrowanych. Brak standardu rewizji finansowej
w zakresie badania niefinansowej części raportu zintegrowanego powoduje, że jest
to obecnie bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, do którego zawód w najbliższej
przyszłości musi być przygotowany.
Mimo faktu, że w tzw. zleceniu biegłego rewidenta nie znalazło się twierdzenie dotyczące prawidłowości, rzetelności i jasności raportu, sam fakt niezależnego
raportu poświadczającego części niefinansowej raportu zintegrowanego zwiększa
wiarygodność raportu i pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa.
4. Respect Index – sposób na uwiarygodnienie
raportu zintegrowanego
i wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa22

Przez raport zintegrowany przedsiębiorstwo informuje swoich odbiorców, że
stosuje przejrzyste zasady zrównoważonego rozwoju. Są to istotne kwestie przy
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez inwestorów, a w szczególności inwestorów odpowiedzialnych społecznie.
Inwestorzy społecznie odpowiedzialni w swoich decyzjach inwestycyjnych
uwzględniają23 aspekty związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym i uprzywilejowują te przedsiębiorstwa, które praktykują takie zasady, jak zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, ochrona praw konsumenta, prawa człowieka. Przy podejmowaniu odpowiednich decyzji chcą korzystać
z wiarygodnych informacji. Naprzeciw oczekiwaniom wyszła Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie, która w 2009 r. tworzyła pierwszy w Europie Środ22
23

Ten dział został opracowany na podstawie materiałów i informacji opublikowanych na stronie
internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl
Zgodnie z raportem opublikowanym przez EuroSIF we wrześniu 2010 r. poziom aktywów inwestowanych w sposób odpowiedzialny na świecie kształtuje się obecnie na poziomie ok. 7 bilionów euro, z czego blisko 5 bilionów inwestowanych jest w Europie (ponad 70%). Dla porównania, wartość inwestycji odpowiedzialnych w 2008 r. kształtowała się na poziomie ok. 5 bilionów
euro, co oznacza blisko 40-procentowy wzrost w ciągu dwóch lat. Większość środków jest inwestowana poprzez fundusze inwestycyjne, fundusze specjalistyczne i ETF-y.
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kowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych24. Respect Index ma na celu
wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale
ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek (wizerunek), którą
charakteryzuje m.in.: jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład
informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności Respect Index, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów. W skład Respect Index, w wyniku weryfikacji stopnia spełnienia przyjętych kryteriów, wchodzą każdorazowo
wyłącznie spółki giełdowe, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.
Pierwsze dwa etapy badania prowadzone są niezależnie i bez udziału samych
spółek, wyłącznie na podstawie informacji ogólnodostępnych. Dopiero trzeci etap
badania przewiduje bezpośrednie wizyty w siedzibach spółek i wymaga ich zgody na udział w projekcie. Po dokonaniu wstępnej klasyfikacji spółek pod względem spełnienia kryterium płynności przedmiotem badania są praktyki spółek
w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami,
a także w obszarze ich działań środowiskowych, społecznych i adresowanych do
pracowników.
– Etap I ma na celu wskazanie grupy spółek o najwyższej płynności, czyli takich,
które znajdują się w portfelach indeksów (WIG20, mWIG40, sWIG80).
– Etap II obejmuje ocenę praktyk spółek w zakresie ładu korporacyjnego, ładu
informacyjnego i relacji z inwestorami, dokonywaną przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów
Giełdowych, na podstawie ogólnodostępnych, publikowanych przez spółki,
raportów oraz ich stron internetowych.
– Etap III to ocena poziomu dojrzałości spółek w zakresie społecznej odpowiedzialności, dokonywana na podstawie ankiet wypełnianych przez spółki,
które podlegają szczegółowej weryfikacji przeprowadzanej przez Partnera
Projektu – firmę Deloitte. Wyniki III etapu stanowią podstawę do wyłonienia
ostatecznej listy spółek – uczestników Respect Index.
Procedura zaliczenia spółek do składu Respect Index z pewnością jest referencją wiarygodności raportu zintegrowanego i wskazuje, że spółka jest zarządzana
w sposób odpowiedzialny społecznie.
24

Pierwsze indeksy CSR powstawały w Stanach Zjednoczonych. Za pioniera tego zjawiska należy
uznać firmę Dow Jones, która we wrześniu 1999 r. rozpoczęła publikację indeksu SI (Sustainability Index). Rok później fundusz Calvert rozpoczął publikację indeksu CSR, a w lipcu 2001 r.
pierwszy indeks (FTSE4Good) opublikowała angielska firma FTSE. Obecnie istnieją następujące indeksy: Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Calvert Social Index (CSI), FTSE4GOOD
series, FTSE Johannesburg Stock Exchange Socially Responsible Index (JSE SRI), Sao Paolo
Stock Exchange Corporate Sustainability Index (CSE), KLD Global Sustainability Index Series
(GSI).
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Podsumowanie

Nowy model sprawozdawczości zintegrowanej oparty jest na silnym powiązaniu współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem (zarządzania wartością)
i sprawozdawczości finansowej. Sprawozdawczość finansowa powinna odzwierciedlać skutki zarządzania przedsiębiorstwem. Sprawozdawczość zintegrowana
opiera się na założeniu, że powinna ona przedstawiać nie tylko skutki zarządzania, ale szczegółowo pokazać sposób zarządzania przedsiębiorstwem, to, w jaki
sposób przedsiębiorstwo tworzy wartość. Zwiększa to wartość informacyjną sprawozdawczości, a jednocześnie zmniejsza ryzyko obrotu gospodarczego, a tym
samym pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa. Wynika to z prostej
zależności: jakość zarządzania wartością przedsiębiorstwa jest podstawą wiarygodności przedstawionej informacji. Dlatego też należy uznać, że wprowadzenie
sprawozdawczości zintegrowanej może przyczynić się do zwiększenia wiarygodności przedstawionych informacji poprzez konieczność ciągłego udoskonalania procesów zarządczych, mających na celu realizację długookresowej strategii
w kierunku zrównoważonego rozwoju.
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Małgorzata Frańczuk1

Znaczenie opinii biegłego rewidenta
i raportu z badania sprawozdań finansowych
dla zapewnienia wiarygodności spółek
notowanych na giełdzie

Wprowadzenie

Rynek kapitałowy w Polsce podlega ciągłemu rozwojowi. Zauważyć można
zwiększającą się liczbę inwestorów giełdowych oraz spółek, które poprzez emisję akcji na giełdzie chcą pozyskać kapitał dla celów rozwojowych. Inwestor,
lokując swoje środki pieniężne w inwestycje w akcje, musi liczyć się z wysokim
poziomem ryzyka inwestycyjnego – o wiele wyższym, niż ma ono miejsce na
rynku lokat bankowych. Jednak wyższe ryzyko to możliwość uzyskania wyższej
stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. W związku z tym, aby ograniczyć
poziom ryzyka, ale jednocześnie osiągać możliwie wysoką stopę zwrotu, inwestorzy muszą posiadać coraz większą wiedzę, nabywać nowe umiejętności oraz
umieć skorzystać z powszechnie dostępnych informacji rynkowych i informacji udostępnianych przez emitentów. Bardzo ważnymi informacjami, z punktu
wiedzenia inwestorów, publikowanymi przez spółki giełdowe są sprawozdania
finansowe. To od sytuacji finansowej emitenta zależą ceny akcji na prawidłowo
funkcjonującym rynku. Dlatego też rozpoczęcie inwestycji w akcje danej spółki
czy też utrzymanie w niej kapitału przez dotychczasowych inwestorów powinno
być poprzedzone analizą wiarygodnych sprawozdań finansowych i oceną sytuacji finansowej podmiotu. Wiarygodność danych zawartych w sprawozdaniach
finansowych, między innymi spółek giełdowych, potwierdza biegły rewident
dzięki procesowi badania. Efektami przeprowadzonego badania są: wyrażenie
opinii i sporządzenie raportu, czy sytuacja majątkowa i finansowa jednostki oraz
uzyskany wynik finansowy są prezentowane w sposób jasny i rzetelny2. Te dwa
dokumenty stanowią niezwykle istotny wkład w ograniczanie ryzyka inwesty1
2
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cji w akcje spółek oraz powodują, że sprawozdanie finansowe można uznać za
wiarygodne.
Celem artykułu jest określenie, jakie znaczenie mają efekty przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, czyli raport i opinia, z punktu widzenia
zainteresowanych podmiotów (emitentów, inwestorów) oraz, czy emitenci dbają
o zachowanie wiarygodności. Analizie poddano opinie i raporty biegłych rewidentów wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie z sektora deweloperzy.
1. Obowiązki sprawozdawcze spółek giełdowych
jako jeden z elementów budowania wiarygodności

Jednym ze sposobów pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa na procesy
rozwojowe jest emisja akcji. Może być ona dokonana w drodze oferty publicznej, która stanowi informację o warunkach nabycia papierów wartościowych
i o samych papierach wartościowych, udostępnianą co najmniej 100 osobom
lub nieoznaczonemu adresatowi. Może być prezentowana w dowolny sposób
i w dowolnej formie3. Oferta publiczna polega na sprzedaży wyemitowanych
akcji na rynku regulowanym – giełdowym lub pozagiełdowym. Według K. Jajugi rynek regulowany to zorganizowany i podlegający nadzorowi system obrotu
instrumentami finansowymi, które dopuszczone są do obrotu. Dostęp do informacji rynkowej jest równy i powszechny przy kojarzeniu ofert kupna i sprzedaży
instrumentów. Na rynku tym zapewnione są także jednakowe warunki kupna
i sprzedaży4.
Dla inwestora zakup akcji jest formą lokaty kapitału, która jak każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Jednak tę formę inwestycji cechuje wysoki poziomem ryzyka w porównaniu z inwestycjami w inne papiery wartościowe. Można
uzyskać wysoką stopę zwrotu, ale ponieść też wysoką stratę. W związku z tym
dokonuje się analizy i pomiaru ryzyka inwestycji w akcje5.
Sposobami na ograniczanie poziomu ryzyka związanego z inwestycjami
w akcje są możliwe do przeprowadzenia przez inwestora analizy, takie jak: analiza fundamentalna, techniczna, portfelowa. Dzięki analizie technicznej inwestor
może określić właściwy moment kupna lub sprzedaży papierów wartościowych na
3

4
5

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. 2005,
nr 184, poz. 1539, art. 3.
K. Jajuga, Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2006, s. 15.
Szerzej o ryzyku inwestycji w akcje: K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje – instrumenty finansowe,
aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2008, s. 179-192.
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podstawie analizy wykresów kształtowania się cen akcji6. Analiza portfela inwestycyjnego opiera się na określeniu dochodu oraz ryzyka portfela składającego
się z dwóch lub większej liczby akcji7. Natomiast analiza fundamentalna ma na
celu wybór konkretnej spółki, której inwestor powierzy swoje oszczędności. Jest
metodą podstawową dla oceny opłacalności inwestycji w akcje, jeśli inwestycja
ma charakter długoterminowy. Jednym z etapów przeprowadzania analizy fundamentalnej jest analiza finansowa spółki, którą przeprowadza się na bazie publikowanych przez spółki giełdowe sprawozdań finansowych8. Stąd jakość przeprowadzonej analizy finansowej spółki w ramach analizy fundamentalnej oraz trafność
podejmowanych na podstawie wyników analizy decyzji inwestycyjnych zależy od
jakości danych publikowanych w sprawozdaniach finansowych.
Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych mają spółki chcące stać się
spółkami publicznymi oraz spółki będące już w publicznym obrocie. Dodatkowo
ich sprawozdania finansowe muszą zostać poddane badaniu przez biegłego rewidenta, a wyniki badania opublikowane.
Spółki ubiegające się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
muszą spełnić wiele wymagań. Jednym z nich jest sporządzenie prospektu emisyjnego, który musi zostać zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz
opublikowany po to, aby był dostępny dla potencjalnych inwestorów9. Prospekt
emisyjny jest dokumentem zawierającym liczne informacje o spółce oraz o planowanej emisji10. Sporządzenie go wymaga nawiązania współpracy z wieloma
podmiotami, w tym z biegłym rewidentem, który dokona badania sprawozdania finansowego zamieszczonego w prospekcie emisyjnym. Potwierdzenie przez
biegłego rewidenta zgodności badanego sprawozdania z polityką rachunkowości,
a także określenie, że w sposób jasny i rzetelny przedstawia sytuację finansową
spółki, stwarza pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa wśród potencjalnych
inwestorów.
Spółki, które już znajdują się w publicznym obrocie, mają obowiązek publikacji swoich sprawozdań finansowych za dane okresy. Spółki notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie muszą publikować
raporty roczne, obejmujące sprawozdanie finansowe sporządzone według obowiązujących zasad rachunkowości, zbadane przez biegłego rewidenta, raporty za
6
7
8
9
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Szerzej o analizie technicznej: W. Tarczyński, Rynki kapitałowe – metody ilościowe, A.W. „Placet”, Warszawa 2001, s. 45-199.
Szerzej o teorii portfela: K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, s. 204-230.
K. Jajuga, Podstawy inwestowania, s. 143-144.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. 2005,
nr 184, poz. 1539, art. 7.
Szczegółowy wykaz informacji, które powinny znaleźć się w prospekcie emisyjnym, określa rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych.
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pierwsze półrocze zawierające skrócone sprawozdanie finansowe, także poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta, oraz raporty kwartalne niepodlegające
badaniu, zawierające skrócone sprawozdanie finansowe.
Spółki notowane na NewConnect, czyli w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., także
mają obowiązki związane z publikacją sprawozdań finansowych. Jednak są one
w tym zakresie mniejsze. Jednostki te zobowiązane są publikować raporty roczne
wraz ze zbadanymi przez biegłych rewidentów sprawozdaniami finansowymi oraz
raporty kwartalne niewymagające badania i zawierające tylko wybrane pozycje
z bilansu oraz rachunku zysków i strat11.
2. Opinia i raport jako efekty procesu badania sprawozdań
finansowych

Zgodnie z przepisami ustawowymi badaniu przez biegłego rewidenta poddawane są roczne sprawozdania finansowe banków, zakładów ubezpieczeń, reasekuracji, funduszy emerytalnych, inwestycyjnych, podmiotów działających według
przepisów o obrocie papierami wartościowymi, spółek akcyjnych, chyba że są
one w organizacji, i pozostałych jednostek, które muszą spełnić co najmniej dwa
z trzech warunków. Pierwszym warunkiem jest występujące w poprzednim roku
obrotowym średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej
50 osób. Kolejnym warunkiem jest uzyskanie sumy aktywów bilansu na koniec
roku obrotowego na poziomie co najmniej 2,5 mln euro w przeliczeniu na polskie
złote. Ostatni warunek to uzyskanie za rok obrotowy przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych w wysokości co najmniej
5 mln euro równowartości w walucie polskiej12.
Podmioty notowane na giełdzie muszą mieć określoną formę organizacyjno-prawną, czyli być spółkami akcyjnymi. To znaczy, że sprawozdania finansowe
spółek, których akcje są w publicznym obrocie, podlegają badaniu przez biegłego
rewidenta. Podmiot uprawniony do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego wybierany jest przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe. Koszt
przeprowadzonego badania ponosi badane przedsiębiorstwo13.
W celu przeprowadzenia badania biegłemu rewidentowi udostępniane są
księgi rachunkowe przedsiębiorstwa oraz wszystkie niezbędne dokumenty będące podstawą dokonania zapisów księgowych i inne dokumenty. Badana jednost11
12
13

Strona internetowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.pl/Obowiazki_informacyjne [28.09.2012].
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ka także udziela informacji, wyjaśnień, składa oświadczenia. Biegły rewident ma
prawo zgłaszać się do innych podmiotów – kontrahentów, w tym także banków
oraz biegłych rewidentów przeprowadzających poprzednie badania i uzyskiwać
od nich informacje i wyjaśnienia potrzebne w procesie badania14.
Proces badania sprawozdania finansowego ma prowadzić do celu badania,
czyli wydania pisemnej opinii o sporządzonym sprawozdaniu finansowym wraz
z raportem z badania. Opinia zawiera ogólną ocenę informacji prezentowanych
w sprawozdaniu finansowym na podstawie dowodów zebranych podczas badania.
Powinna stwierdzać, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według
określonych ustawą zasad rachunkowości, zgodnie z prawidłowo prowadzonymi
księgami rachunkowymi, czy w formie i treści odpowiada obowiązującym przepisom oraz statutowi w spółce akcyjnej, czy rzetelnie i jasno prezentuje informacje
istotne dla dokonywanej oceny. W opinii powinna być także zawarta informacja, czy badany podmiot dopełnił obowiązku ustawowego i złożył go we właściwym rejestrze sądowym oraz do ogłosił sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
lub lata poprzedzające. Niezwykle istotne dla inwestorów spółek giełdowych jest
wskazanie przez biegłego zagrożeń dla kontynuacji działalności stwierdzonych
podczas badania, co także w opinii powinien zawrzeć15.
Biegły rewident może wydać opinię bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem lub
zastrzeżeniami albo negatywną. Może także odmówić wyrażenia opinii. Opinia
bez zastrzeżeń formułowana jest wtedy, gdy księgi rachunkowe i zbadane sprawozdanie finansowe są sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tego
rodzaju opinia jest także wydawana, gdy pojawiające się naruszenia prawa lub
zapisów statutu nie są istotne. Wydanie takiej opinii jest też możliwe w sytuacji,
gdy poprzednia opinia była negatywna lub biegły odmówił jej wyrażenia, jednak podmiot usunął przyczyny uzasadniające rodzaj poprzednich opinii. Opinia
bez zastrzeżeń buduje poczucie bezpieczeństwa w inwestorach i wiarygodności
emitenta.
Opinia z zastrzeżeniem czy zastrzeżeniami jest wyrażana w sytuacji, gdy miało miejsce ograniczenie zakresu badania sprawozdania finansowego z winy badanego podmiotu lub przyczyn od niego niezależnych. Chodzi tu o istotne odstępstwa od polityki rachunkowości i przepisów ustawowych oraz innych regulacji
obowiązujących jednostkę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, różnice
w zdaniach biegłego rewidenta i kierownika jednostki w odniesieniu do oceny
stanu faktycznego, interpretacji przepisów. Ograniczenia te jednak dotyczyły tylko danych elementów badania i nie wpłynęły negatywnie na ogólną wiarygodność
sprawozdania finansowego.
14
15

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 12, poz. 591 z późn. zm.,
art. 67.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 12, poz. 591 z późn. zm.,
art. 65 ust. 2, 3.
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Biegły rewident wydaje opinię negatywną w sytuacji, gdy badane sprawozdanie finansowe jest niezgodne ze stanem faktycznym. Zawarte są w nim nieprawidłowości lub luki, które powodują zniekształcenie obrazu sytuacji badanego
podmiotu i mogą wprowadzić odbiorców sprawozdania (w tym inwestorów giełdowych) w błąd.
Istnieje także możliwość odmowy wyrażenia opinii przez biegłego rewidenta.
Ma to miejsce wtedy, gdy badanie jest ograniczone na przykład w wyniku odmowy udostępnienia przez kierownika badanego podmiotu wystarczających czy
odpowiednich dowodów badania. W związku z tym biegły nie może zastosować
niezbędnych procedur. Nie może stwierdzić, czy nie doszło do naruszenia przepisów w istotnych kwestiach, mających wpływ na prezentowane sprawozdanie
finansowe.
Wyrażenie opinii z zastrzeżeniem, negatywnej lub odmowa jej wyrażenia
powinny zostać uzasadnione. Biegły w takim przypadku powinien także określić,
najlepiej liczbowo, wielkość wpływu kwestionowanego zjawiska na sprawozdanie
finansowe. Oczywiście w każdym rodzaju wydanej opinii trzeba zawrzeć ewentualne zagrożenia dla kontynuacji działalności badanego przedsiębiorstwa16.
Raport z badania sprawozdania finansowego uzupełnia wyrażoną opinię. Jedynie w przypadku odmowy wydania opinii raport nie jest sporządzany. Powstaje na
bazie zebranych dowodów badania. W raporcie należy zaznaczyć fakt korzystania
z danych zebranych od innych podmiotów niż badany. Wszystkie zastrzeżenia
lub objaśnienia znajdujące się w opinii powinny być także ujęte w raporcie, z taką
samą lub większą szczegółowością. Minimalny zakres informacji, jakie raport
powinien zawierać, to17:
– dane identyfikacyjne badanego podmiotu;
– informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok poprzedzający
badanie;
– dane podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania (nazwa, numer podmiotu, siedziba) i kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie (imię, nazwisko, numer w rejestrze i podpis);
– czy nie było ograniczeń zakresu badania, a jeśli były, to jakie, np. czy spółka
udostępniła do badania wymagane dokumenty, czy jakichś odmówiła;
– kluczowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową i finansową
spółki, z zaznaczeniem tych, które w sposób istotny źle wpływają na wyniki
podmiotu, oraz takie, które zagrażają kontynuacji działalności;
16

17

Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1: Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych,
Załączniki nr 1 do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia
16 lutego 2010 r.
Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1: Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych,
Załączniki nr 1 do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia
16 lutego 2010 r.
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–

ocena stosowanego systemu księgowości zgodnie z zasadami, we wszystkich
istotnych aspektach;
– istotne pozycje sprawozdania finansowego, wymagające, według biegłego
rewidenta, zamieszczenia;
– czy wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacja dodatkowa i sprawozdanie z działalności jednostki są sporządzone kompletnie
i poprawnie;
– istotne naruszenia przepisów mające wpływ na sprawozdanie finansowe
zauważone w trakcie badania;
– data raportu.
Raport składa się z czterech części: ogólnej, analitycznej, szczegółowej i uwag
końcowych. Część ogólna zawiera informacje identyfikujące badany podmiot,
badane sprawozdanie finansowe za dany rok i za rok poprzedni, dane podmiotu
uprawnionego do badania i biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, czy
zakres badania nie był ograniczony oraz czy podmiot złożył wymagane oświadczenia. Część analityczna składa się z oceny sytuacji finansowej badanej jednostki dzięki m.in. wskaźnikom obliczanym na podstawie sprawozdań finansowych, wskazaniu zjawisk wpływających istotnie na sytuację finansową jednostki,
określeniu możliwych zagrożeń dla kontynuacji działalności w następnym roku.
W części szczegółowej ujęte są m.in.: ocena prawidłowości stosowanego przez
jednostkę systemu księgowości, funkcjonowania kontroli wewnętrznej, informacje o poprawności sporządzenia i kompletności informacji dodatkowej, wprowadzenia do sprawozdania, sprawozdania z działalności jednostki. Uwagi końcowe
raportu zawierają informacje o naruszeniach przepisów mających wpływ na sprawozdanie finansowe18.
Zarówno opinia, jak i raport w przedstawianiu wyników badania powinny
cechować bezstronność, czyli obiektywne spojrzenie na stan faktyczny występujący w badanej spółce na podstawie dostępnej dokumentacji, kompletność, rzetelność, czyli odzwierciedlenie stanu rzeczywistego, oraz jasność, czyli przedstawienie informacji w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Dokumenty te powinny być sporządzone w taki sposób, aby biegły rewident, który nie bierze udziału
w badaniu, mógł znaleźć powody wyrażenia danego rodzaju opinii o sprawozdaniu finansowym. Biegły rewident przy sporządzaniu tych dokumentów jest zobowiązany do zachowania tajemnicy handlowej badanego podmiotu19.

18
19

J. Pfaff, Rewizja finansowa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011,
s. 114-116.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 12, poz. 591 z późn. zm.,
art. 65 ust. 6; Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1: Ogólne zasady badania sprawozdań
finansowych, Załączniki nr 1 do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
z dnia 16 lutego 2010 r.
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3. Opinie i raporty z badania spółek giełdowych
a wiarygodność spółek

W celu określenia wiarygodności spółek znajdujących się w obrocie publicznym,
z punktu wiedzenia podmiotów nimi zainteresowanych, przeanalizowano opinie
i raporty z badania sprawozdań finansowych wybranych spółek działających w sektorze deweloperzy, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Wybór sektora do analizy został podyktowany tym, że spełnia on wraz z wykonawcami robót, producentami materiałów budowlanych ważną rolę w gospodarce. Funkcjonowanie tego sektora wpływa między innymi na sytuację demograficzną kraju,
mobilność pracowników, czyli rynek pracy, sytuację starszego pokolenia, pośrednio
na stan zdrowia społeczeństwa. W dużej mierze od warunków mieszkaniowych
i dostępności mieszkań zależą decyzje społeczeństwa oddziałujące na całą gospodarkę i sferę życia społecznego, np. liczba rodzących się dzieci w kraju, co w sytuacji
kryzysu demograficznego, z jakim mamy obecnie do czynienia w Polsce, jest bardzo
istotne. Budowanie nowych mieszkań i wysoki popyt na nie korzystnie oddziałuje
także na rynek pracy − istnieje potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy20.
Sektor deweloperzy do prowadzenia inwestycji potrzebuje wysokich nakładów. Bardzo ważną rolę w tym aspekcie zajmuje sektor bankowy. Jednak banki niechętnie finansują tego rodzaju działalność. Szczególnie trudny okazał się
rok 2009, po załamaniu rynku w 2008 r. Pozyskanie kredytu inwestycyjnego dla
dewelopera było bardzo trudne21. Stąd konieczność poszukiwania pozabankowych źródeł finansowania. Jednym z nich jest możliwość pozyskania kapitału na
inwestycje właśnie za pomocą rynku giełdowego.
Jednak aby pozyskać kapitał z rynku giełdowego, trzeba być wiarygodną spółką w oczach dotychczasowych i nowych inwestorów. Powstaje zatem pytanie, czy
przedsiębiorstwa dbają o zachowanie wiarygodności swoich spółek na rynku. Jakie
znaczenie w tym aspekcie ma rodzaj wydanej opinii przez biegłego rewidenta i załączony do niej raport. W celu znalezienia odpowiedzi na te pytania przeanalizowano
opinie i raporty wydane przez biegłych rewidentów w latach 2010-2011, 16 spółek
notowanych na giełdzie z sektora deweloperzy, który tworzy łączne 27 spółek (stan
na dzień 3 października 2012 r.). Z przeanalizowanych opinii i raportów uszczegółowiających wydane opinie można stwierdzić, że spółki giełdowe z sektora deweloperzy w większości dbają o swoją wiarygodność. W 2010 r. wszystkim przeanalizowanym spółkom biegli rewidenci wydali opinie bez zastrzeżeń, stwierdzając, że
badane sprawozdania finansowe we wszystkich istotnych aspektach rzetelnie i jasno
przedstawiały informacje potrzebne do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
20
21

K. Kirejczyk, Sytuacja na rynkach mieszkaniowych Polski. Stan obecny i zagrożenia, Materiał
przygotowany dla Kongresu Budownictwa, 2009.
Szerzej: W. Zamorski, Ł. Horwat, Łatwiej o kredyty dla deweloperów?, http://www.finanse.egospodarka.pl/53127,Latwiej-o-kredyty-dla-deweloperow,1,48,1.html [05.10.2012].
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oraz były sporządzone zgodnie z przepisami prawa. Tylko w przypadku jednej spółki mimo wydanej opinii bez zastrzeżeń zamieszczono także objaśnienia. W 2011 r.
na 16 przeanalizowanych spółek z sektora deweloperzy i wydanych opinii 15 było
bez zastrzeżeń, z czego jedna z objaśnieniami (tak jak w poprzednim roku). W tym
samym roku pojawiła się już jedna opinia biegłego wydana z zastrzeżeniem. Zastrzeżenie dotyczyło braku utworzenia odpisu aktualizującego zapasy. Biegli wskazali, że
jest to niezgodne z zapisami polityki rachunkowości przyjętymi przez spółkę. Podali także, jaki byłby skutek utworzenia odpisu aktualizującego – wypracowany zysk
netto zmniejszyłby się o 81,8%. Natomiast z przeprowadzonych samodzielnie obliczeń wynika, że rentowność sprzedaży mierzona zyskiem netto z poziomu 19,7%
spadłaby do poziomu 3,6%.
Skąd wobec tego mają miejsce upadłości ogłaszane m.in. przez spółki giełdowe, skoro opinie wydawane przez biegłych były bez zastrzeżeń? Zgodnie z artykułem zamieszczonym w gazecie „Parkiet” od początku tego roku sądy ogłosiły
upadłość 9 spółek notowanych na giełdzie i tylko w co trzecim przypadku biegły
w opinii i raporcie ostrzegał o zagrożeniu dla kontynuacji działalności. W artykule wskazuje się, że ten temat jest rzadko poruszany przez biegłych rewidentów
w wyrażanych opiniach, częściej można spotkać wskazanie na nieprawidłowości w kwestiach dotyczących wpływu na wynik finansowy jednostki22. Powodem
takiego stanu rzeczy może być fakt, iż zamieszczenie takiej informacji zbyt wcześnie, ale i za późno rodzi poważne konsekwencje. Zbyt wczesne podanie informacji o ryzyku upadłości spółki może spowodować gwałtowny spadek cen akcji
i odpływ kapitału. Dlatego też biegli rewidenci, wydając opinie, powinni oceniać
istotne pozycje finansowe z ostrożnością i świadomością konsekwencji, jakie może
ona wywołać23, zarówno po stronie podmiotu badanego, jak i otoczenia, ponieważ
proces badania ma na celu uwiarygodnienie spółki między innymi w oczach inwestorów. Nie bez znaczenia jest też fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami
to badany podmiot wybiera biegłego do zbadania swojego sprawozdania finansowego. To może wywierać presję na biegłym, jednak etyka zawodowa powinna
w takich sytuacjach być najważniejsza.
Podsumowanie

Rodzaje opinii wyrażane o badanych sprawozdaniach finansowych przez
biegłych rewidentów i raporty z badania stanowią bardzo ważne informacje,
22

23

A. Koper, Audytorzy rzadko widzą problemy jako pierwsi, strona internetowa gazety „Parkiet”,
http://www.parkiet.com/artykul/9,1283577-Audytorzy-rzadko-jako-pierwsi-widza-problemy.
html?p=1, 27.09.2012 r. [11.10.2012].
A. Helin, Dylemat biegłego rewidenta, strona internetowa gazety „Rzeczpospolita”, http://
www.ekonomia24.pl/artykul/705507,939415-Dylemat--bieglego-rewidenta.html?p=1, 05.10.2012
[12.10.2012].
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szczególnie dla inwestorów giełdowych. Lokują oni bowiem swoje oszczędności
w inwestycje w akcje, które cechuje wysokie ryzyko. Ograniczenie ryzyka możliwe
jest dzięki m.in. możliwości oceny sytuacji finansowej spółki na podstawie wiarygodnych sprawozdań finansowych. Wiarygodność prezentowanych danych finansowych oceniana jest dzięki procesowi badania, które przeprowadza biegły rewident. Wskazuje on także zagrożenia (jeśli istnieją) dla kontynuacji działalności.
Jest to niezwykle istotne, ponieważ właśnie spółki postrzegane przez inwestorów
jako wiarygodne, o dobrej kondycji finansowej, z perspektywami na przyszłość,
mają szansę na pozyskanie kapitału. W związku z tym spółkom powinno zależeć
na tym, aby ich sprawozdanie finansowe jasno i rzetelnie prezentowało ich sytuację finansową oraz żeby opinia wyrażona przez biegłego rewidenta była opinią
bez zastrzeżeń.
Na podstawie zaprezentowanych i przeanalizowanych rodzajów opinii i wydanych raportów z badania sprawozdań finansowych wybranych spółek giełdowych
z sektora deweloperzy można stwierdzić, że spółki te dbają o jakość prezentowanych danych finansowych, a tym samym zachowanie wiarygodności. Potwierdzeniem tego stwierdzenia są w większości wydawane opinie bez zastrzeżeń przez
biegłych rewidentów.
Należy pamiętać jednak, że rodzaj wydanej opinii często może stanowić dla
biegłego poważny dylemat do rozstrzygnięcia. Konsekwencje wydania niekorzystnej opinii mogą być dla badanego podmiotu bardzo poważne. Mogą powodować
wątpliwości u odbiorców sprawozdań finansowych odnośnie do wiarygodności
spółki i sensu powierzania jej kapitału. Mimo takich problemów biegły powinien
jednak pamiętać o tym, że przede wszystkim należy kierować się etyką zawodową,
niezależnością i nie ulegać presji otoczenia.
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Anna Spoz1

Możliwości i uwarunkowania wykorzystania
sprawozdania finansowego
do oceny wiarygodności Przedsiębiorstwa
(kontrahenta)

Wprowadzenie

Postępujący na świecie proces globalizacji, rozwój technik telekomunikacyjnych i informatycznych sprawia, że rynki, na których działają współczesne przedsiębiorstwa, nabierają międzynarodowego charakteru. Wzrasta liczba podmiotów
funkcjonujących na rynku, liczba zawieranych transakcji i poziom ryzyka towarzyszący prowadzonej działalności.
Bogactwo firm funkcjonujących na rynku i różnorodność proponowanych
przez nie ofert sprawia, że wybór rzetelnych kontrahentów, tak po stronie dostawców, jak i odbiorców, staje się jednym z kluczowych czynników decydujących
o możliwościach przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw. Współpraca z wiarygodnymi i wypłacalnymi firmami chroni podmioty przed utratą środków pieniężnych
zaangażowanych w realizację zewnętrznych zleceń lub własnych projektów inwestycyjnych. Warto się zatem zastanowić, w jaki sposób można ocenić wiarygodność kontrahenta.
Dla zewnętrznych użytkowników podstawowym źródłem informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa są sprawozdania finansowe. Na
ich podstawie można w sposób pełny i obiektywny przedstawić sytuację majątkową i finansową firmy, a także ocenić efektywność jej działań i określić perspektywy rozwoju w przyszłości2. Nie wszystkie podmioty gospodarcze zobligowane
są do tworzenia sprawozdań finansowych, te zaś z przedsiębiorstw, które taki
obowiązek mają, różnią się zakresem sporządzanej dokumentacji. W tym miejscu
należy zwrócić także uwagę na kwestię wiarygodności danych, na podstawie których tworzone są sprawozdania i sposób ich prezentacji. Nie jest bowiem możli1
2

Dr Anna Spoz, Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunko
wości; a.spoz@wp.pl
H. Buk, Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2006, s. 170.
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we właściwe zdiagnozowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
i wyciągnięcie na tej podstawie prawidłowych wniosków, bez posiadania rzetelnych danych. Sprawozdania finansowe tworzone na ich podstawie powinny być
sporządzona zgodnie z zasadą wiernego i rzeczywistego obrazu.
1.	Istota sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych
i jego elementy

Sprawozdania finansowe są finalnym produktem procesu tworzenia i przetwarzania danych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Do ich sporządzania
na mocy ustawy o rachunkowości zobligowane są osoby prawne oraz jednostki,
które nie posiadają osobowości prawnej, ale stosują zasady rachunkowości w pełnym zakresie3. Art. 45 ust. 2-4 ustawy o rachunkowości określa zakres dokumentów składających się na sprawozdania finansowe poszczególnych podmiotów
gospodarczych. Zgodnie z jego zapisami podstawowymi elementami sprawozdań
finansowych są: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Podmioty podlegające obowiązkowi corocznego badania dodatkowo zobligowane są
do sporządzenia: rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale,
a w przypadku funduszy inwestycyjnych – zestawienia zmian w aktywach netto.
Obowiązek badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych
reguluje art. 64 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z jego zapisami badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych podlegają:
I) Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych;
II) Roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność:
1) banków oraz zakładów ubezpieczeń,
2) jednostek działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie
papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów
o funduszach inwestycyjnych,
3) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
4) spółek akcyjnych,
5) pozostałych jednostek, które w poprzednim roku obrotowym, za który
sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co
najmniej 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
3

Listę podmiotów zobligowanych do prowadzenia rachunkowości w pełnym zakresie zawiera
ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r., Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm., art. 2.
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c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co
najmniej 5 000 000 euro.
Wzory dokumentów składających się na sprawozdania finansowe zawarte są
w załącznikach 1-3 ustawy o rachunkowości4. Każdy z nich stanowi źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa i jego kondycji ekonomiczno-finansowej
z innego punktu widzenia, dlatego chcąc stworzyć rzetelny obraz sytuacji firmy,
nie należy tych dokumentów rozpatrywać oddzielnie, bez związku z pozostałymi elementami sprawozdań finansowych. Ważne jest także, by analizując dane
w nich zawarte, porównywać ich wartości nie tylko z początku i końca okresu
obrachunkowego, ale także obserwować ich zmiany na przestrzeni lat i odnosić je
do wartości przeciętnych. Tylko bowiem w ten sposób można prawidłowo określić zakres i tendencje zmian zachodzących w jednostce.
Bilans stanowi tabelaryczne i wartościowe zestawienie składników aktywów
i pasywów przedsiębiorstwa, sporządzone na dany moment czasowy, najczęściej
na koniec (bilans końcowy) lub początek (bilans początkowy) okresu obrachunkowego. Dzięki ustalonej kolejności poszczególnych pozycji bilansu (tj. uszeregowaniu składników aktywów według rosnącej płynności, a pasywów według
wzrastającego stopnia wymagalności) na jego podstawie stosunkowo łatwo jest
zdiagnozować i ocenić sposób finansowania majątku przedsiębiorstwa, efektywność wykorzystania składników kapitałów własnych i obcych, stopień płynności
finansowej przedsiębiorstwa oraz ryzyka finansowego towarzyszącego prowadzonej działalności.
Rachunek zysków i strat, będący drugim po bilansie obligatoryjnym składnikiem sprawozdań finansowych, dostarcza informacji o wielkości wyniku finansowego wypracowanego przez przedsiębiorstwo i czynnikach, które go ukształtowały5. Oddzielnie ujęte przychody i koszty przedsiębiorstwa, zyski lub straty wraz
z obowiązującymi obciążeniami wyniku finansowego ułatwiają odpowiedź na
pytania, jakie rodzaje działalności generują dla przedsiębiorstwa koszty, a jakie są
źródłem jego przychodów. Na podstawie danych zawartych w rachunku zysków
i strat możliwe jest także dokonanie oceny rentowności przychodów, majątku
i kapitału własnego jednostki.
Informacja dodatkowa to kolejny obligatoryjny element sprawozdań finansowych. Będąc uzupełnieniem bilansu i rachunku zysków i start, stanowi zbiór
danych niezbędnych do rzetelnego i przejrzystego zobrazowania sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, które ze względów formalnych nie zostały
zawarte we wspomnianych wcześniej dokumentach. O tym, które z zaistniałych
4

5

Ustawa o rachunkowości przewiduje możliwość tworzenia sprawozdań finansowych w wersji
uproszczonej. Kwestię tę reguluje ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r., Dz.U. z 2009,
nr 152, poz. 1223 z późn. zm., art. 50 ust. 2-3.
„Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości” 1.12.2011, nr 15 (311), s. 4.
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zdarzeń znajdą się w informacji dodatkowej, decyduje jednostka, biorąc za kryterium ich wartość6.
Rachunek przepływów pieniężnych to pierwszy z elementów sprawozdań
finansowych, do których sporządzania zobligowane są jedynie jednostki podlegające badaniu przez biegłego rewidenta. Dla pozostałych podmiotów dokument
ten jest dobrowolny. Rachunek przepływów pieniężnych obrazuje zmiany środków pieniężnych, które dokonały się w przedsiębiorstwie w danym okresie obrachunkowym. Prezentując przepływy pieniężne w trzech obszarach działalności
przedsiębiorstwa, tj. operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, pokazuje, które działania firmy generują dla niej gotówkę, a które ją pochłaniają. Ponadto umożliwia
ocenę wypłacalności i płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz relację między
zyskownością firmy a jej przepływami pieniężnymi netto7.
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym to dokument finansowy
obrazujący zmiany, które dokonały się w danym okresie obrachunkowym w kapitale zapasowym, w kapitale z aktualizacji wyceny, kapitale rezerwowym, bieżącym
wyniku finansowym firmy i z lat ubiegłych netto oraz zmianach w zakresie wpłat
na poczet kapitału podstawowego i udziałów własnych do umorzenia. Na jego
podstawie możliwa jest ocena składników tworzących kapitał podstawowy jednostki, aktywów netto, dla których stanowią one źródło finansowania, oraz przychody i koszty tworzące wynik finansowy8.
Obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności na mocy art. 49 ustawy o rachunkowości został nałożony na: spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i reasekuracji wzajemnej. Celem opracowywania tego
dokumentu jest chęć rozliczenia się kierownictwa firmy wobec jej właścicieli lub
innych użytkowników z działań realizowanych w danym roku obrachunkowym.
W sprawozdaniu z działalności powinny znaleźć się zatem istotne informacje
o sytuacji majątkowo-finansowej firmy, w tym także ocena osiągniętych rezultatów, prezentacja mocnych i słabych stron jednostki oraz wskazanie czynników
będących źródłem szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa9.

6
7
8
9

W. Gos, Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości,
Warszawa 2005, s. 207.
D. Przybyszewska, Rachunek przepływów pieniężnych, „Gazeta Podatkowa” 27.07.2012, nr 17
(849), s. 5.
Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, red.
K. Sawicki, „Ekspert” Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 2001, s. 322-323.
D. Przybyszewska, Sprawozdanie z działalności, „Gazeta Podatkowa” 8.03.2012, nr 20 (852), s. 6.
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Tabela 1. Zestawienie składników sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych,
ich zakres informacyjny i obowiązek sporządzania
Element
sprawozdania
finansowego

Zakres informacyjny

Obowiązek sporządzania

Bilans

−− prezentacja składników aktywów i zmian w nich zacho- obligatoryjny
dzących (ocena majątku firmy)
−− prezentacja składników pasywów i zmian w nich zachodzących (ocena sytuacji finansowej firmy)
−− stopień realizacji złotej zasady bilansowej i zasady finansowej (ocena sytuacji finansowej firmy)

Rachunek
zysków i strat

−− prezentacja struktury i wielkości poszczególnych skład- obligatoryjny
ników kosztów i przychodów przedsiębiorstw
−− ocena rentowności przychodów, majątku i kapitału własnego jednostki

Informacja
dodatkowa

−− prezentacja informacji o istotnych zdarzeniach gospodarczych zaistniałych w danym okresie sprawozdawczym, które nie zostały zawarte w bilansie i rachunku
zysków i strat

Rachunek
przepływów
pieniężnych

−− ocena wypłacalności i płynności finansowej przedsięobligatoryjny dla podmiotów
biorstwa (analiza, które rodzaje działalności firmy gene- podlegających badaniu
rują dla niej gotówkę, a które ją pochłaniają)
−− analiza relacji między zyskownością firmy a jej przepływami pieniężnymi netto

Zestawienie
zmian w kapitale własnym

−− prezentacja składników tworzących kapitał własny jednostki i zmian w nich zachodzących
−− ocena, aktywów netto oraz przychodów i kosztów tworzących wynik finansowy

obligatoryjny dla podmiotów
podlegających badaniu

Sprawozdanie
z działalności

−− prezentacja najważniejszych dokonań kierownictwa
firmy w danym okresie sprawozdawczym
−− prezentacja mocnych i słabych stron firmy oraz jej planów na przyszłość

obligatoryjny dla podmiotów
wymienionych w art. 49 ustawy
o rachunkowości.

obligatoryjny

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.,
Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm., art. 45 ust. 2-4; T. Kiziukiewicz, K. Sawicki,
Rachunkowość małych przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2012, s. 244.

Celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki, jej wynikach finansowych i zmianach zachodzących w położeniu finansowym firmy10. Informacje te są dla ich użytkowników
(inwestorów, właścicieli przedsiębiorstw, instytucji kredytowych, kontrahentów,
organów administracji państwowej itd.) podstawą do podejmowania decyzji
inwestycyjnych, transakcyjnych i kredytowych11.
10
11

W. Gos, Sprawozdawczość i rewizja finansowa, Instytut Audytu i Doradztwa, Warszawa 2005.
I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2002, s. 15.
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Istotność decyzji gospodarczych podejmowanych na podstawie wniosków
wyciągniętych z analizy sprawozdań finansowych podmiotów sprawia, że coraz
większego znaczenia nabiera kwestia rzetelności danych sprawozdawczych.
Przy sporządzaniu dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa należy dążyć do
zachowania określonych standardów, tzw. cech jakościowych. Sprawozdania
finansowe podmiotów gospodarczych powinny odznaczać się takimi cechami
jakościowymi, jak: wiarygodność, kompletność, sprawdzalność, prawidłowość
i porównywalność12.
Tabela 2. Zestawienie cech jakościowych sprawozdań finansowych
Cecha jakościowa
sprawozdania finansowego

Charakterystyka

WIARYGODNOŚĆ

Zobowiązuje podmioty gospodarcze, by sporządzone sprawozdanie finansowe
było wolne od błędów merytorycznych oraz by zawierało informacje o wszystkich zdarzeniach zarejestrowanych w księgach rachunkowych. W przypadku
określania wartości składników aktywów i pasywów, by uwzględniona została
zasada ostrożnej wyceny.

KOMPLETNOŚĆ

Dane finansowe, na których oparte są sprawozdania, powinny uwzględniać
wszystkie składniki aktywów i pasywów przedsiębiorstwa oraz wszystkie zaistniałe w danym okresie obrachunkowym zdarzenia gospodarcze.

SPRAWDZALNOŚĆ

Zapewnia możliwość porównywania i weryfikacji danych sprawozdawczych
z odpowiadającymi im dowodami księgowymi i / lub dowodami źródłowymi,
będącymi podstawą zapisów w księgach rachunkowych.

PRAWIDŁOWOŚĆ

Sprawozdania finansowe jednostek powinny być tworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarówno jeśli chodzi o zakres tworzonej dokumentacji finansowej, jak i struktury każdego z elementów sprawozdania.

PORÓWNYWALNOŚĆ

Ta cecha jakościowa sprawdzania umożliwiająca porównywanie danych sprawozdawczych w czasie pozwala na określenie zakresu i charakteru zaistniałych
zdarzeń gospodarczych oraz przewidzenia kierunku i tendencji rozwoju działalności jednostki w przyszłości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Bilans, wartość
poznawcza i analityczna, s. 19-20.

Nadanie cech jakościowych sprawozdaniom finansowym podnosi ich wartość
merytoryczną, gwarantuje bowiem przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej firmy w sposób pełny i rzetelny.

12

W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Bilans, wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005,
s. 19-20.
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2.	Czynniki obniżające wiarygodność sprawozdań finansowych
i błędy najczęściej w nich popełniane

Praktyka pokazuje niestety, że w wielu przypadkach sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych13 trudno uznać za prawidłowe. Przyczyn takiego
stanu rzeczy jest wiele. Najogólniej można podzielić je na dwie kategorie. Pierwszą grupę stanowią błędy wynikające z niesprawności zbierania i przetwarzania
informacji w systemie rachunkowości podmiotu. Drugą tworzą natomiast błędy
wynikające ze świadomego kreowania nieprawdziwego wizerunku przedsiębiorstwa wobec zewnętrznych podmiotów gospodarczych.
Przyczynami błędów w sprawozdaniach finansowych wynikających z niesprawności działania systemu rachunkowości może być:
– niesprawność lub niedostosowanie systemu zbierania i przetwarzania informacji o zaistniałych zdarzeniach gospodarczych do wielkości i charakteru
struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa;
– zastosowanie niewłaściwych metod wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa;
– nieprawidłowy lub nieskuteczny system kontroli wewnętrznej.
Próbując odpowiedzieć na pytanie, co powoduje, że przedsiębiorstwa za
pomocą sprawozdań finansowych budują wymyślony, najczęściej „ulepszony”
obraz swojej sytuacji ekonomicznej i finansowej, należy wyróżnić następujące
czynniki14:
– wysokie oczekiwania wobec przedsiębiorstwa ze strony innych podmiotów
gospodarczych na spełnienie wygórowanych, a czasem nawet nierealistycznych prognoz; prezentacja sprawozdań finansowych poniżej oczekiwanego poziomu może być nieprzychylnie odebrana przez kontrahentów firmy,
powodując np. wycofanie się obecnych i potencjalnych inwestorów;
– zagrożenie stabilności firmy i jej zyskowności;
– ocena działalności kierownictwa firmy przez pryzmat zyskowności przedsiębiorstwa; przyjęcie rozwiązania, że podstawą udzielenia absolutorium zarządowi firmy z wykonywanych obowiązków jest uzyskanie przez przedsiębiorstwo określonego poziomu rentowności lub wysokości zysku lub też uzależnienia wynagrodzenia kierownictwa od wielkości wypracowanego zysku;
– sposób postrzegania przedsiębiorstwa przez podmioty na rynku niejednokrotnie determinują jego szanse na przetrwanie i rozwój; sprawozdania finansowe,
będące wizytówką firmy na zewnątrz, są sposobem budowania zaufania do niej.
13
14

Przykładem takich firm mogą być: Enron. Xerox, Qwest, Royal Ahold, Big Bank Gdański, Mostostal Export.
Czynniki obniżające wiarygodność i użyteczność informacji finansowej, controlling. Wiedza
i narzędzia praktyczne, www.magazyncontrolling.pl/artykul/czynniki-obnizajace-wiarygodnosc-i-uzytecznosc-informacji-finansowej/167 [30.08.2012].
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Do błędów najczęściej popełnianych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych zaliczyć należy15:
– niekompletność informacji – polegającą na pominięciu w sprawozdaniach
finansowych ważnych i istotnych informacji o zaistniałych zdarzeniach
gospodarczych, niedostosowaniu polityki rachunkowości do specyfiki firmy,
pominięciu lub nieprecyzyjnym przedstawianiu prognoz i planów na działalność przedsiębiorstwa w przyszłości, zbyt małej szczegółowości przy opisie
takich pozycji, jak: rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy, noty;
– zniekształcenie wyniku finansowego – polegające na przesunięciu i odpowiednim ujęciu kosztów i przychodów w okresach sprawozdawczych; celem takiego
działania jest najczęściej „polepszenie” obrazu sytuacji finansowej firmy;
– wprowadzenie do aktywów bilansu pozycji kosztowych – błąd, który najczęściej spotykany jest w sprawozdaniach finansowych firm z branży nieruchomości lub budowlanych, realizujących duże inwestycje; przy rozliczaniu
dużych projektów inwestycyjnych stosunkowo łatwo jest ukryć koszty administracyjne i wydatki związane z prowadzeniem firmy w kosztach wytworzenia wprowadzanych do aktywów trwałych lub zapasów, budynków, budowli
i nieruchomości;
– nieprawidłowe ustalenie szacunków księgowych – błąd wynikający np. z przyjęcia niewłaściwej (najczęściej zaniżonej) wartości odpisów aktualizacyjnych,
rezerw itd.; nieprawidłowo może zostać także ustalony stopień zaawansowania robót w toku;
– nieprawidłowa klasyfikacja umów leasingu – w praktyce polegająca na zakwalifikowaniu leasingu finansowego jako operacyjny, którego księgowe rozliczenie jest znacznie prostsze.
3.	Audyt finansowy jako sposób na zapewnienie wiarygodności
sporządzanych sprawozdań finansowych

Doceniając znaczenie sprawozdań finansowych jako źródła informacji o kondycji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa, ustawodawca przewidział za
niesporządzenie sprawozdania finansowego albo sporządzenie go niezgodnie
z obowiązującymi przepisami sankcje karne w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności od lat 2 albo obu tych kar łącznie. Takim samym sankcjom podlega zawarcie w sprawozdaniu finansowym nierzetelnych danych16.
W celu zapewnienia prawidłowości i wiarygodności tworzonych sprawo-
zdań finansowych wykorzystywanych jest wiele rozwiązań systemowych. Do
15
16

Czynniki obniżające wiarygodność, tamże.
Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r., Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm., art. 77
ust. 2.
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najważniejszych z nich należy zaliczyć audyt finansowy, zwany również rewizją
finansową lub badaniem sprawozdań finansowych. Celem takiego badania jest
wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii (wraz z raportem), w której
wyraża swój osąd, czy analizowane sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości, czy w sposób jasny i czytelny przedstawia
sytuację majątkową i finansową jednostki oraz wypracowany przez nią wynik
finansowy17.
W przypadku stwierdzenia przez audytora istotnych nieprawidłowości
w badanej dokumentacji biegły przedstawia podmiotowi możliwości korekty błędów przez dokonanie odpowiednich zapisów księgowych, a następnie uwzględnieniu ich w sprawozdaniach. Finalnym celem rewizji jest uwiarygodnienie tworzonej przez jednostkę dokumentacji finansowej poprzez doprowadzenie jej do
takiego stanu, by w sposób pełny i rzetelny odzwierciedlała majątek firmy i jej
położenie finansowe18.
Dbając o jakość pracy audytorów, ustawodawca przewidział szereg wymogów,
które musi spełnić osoba chcąca zawodowo zajmować się badaniem sprawozdań
finansowych podmiotów gospodarczych19. Przede wszystkim osoba taka musi być
wpisana do rejestru biegłych rewidentów. Zanim to jednak nastąpi, musi m.in.:
ukończyć studia wyższe, odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości i co
najmniej dwuletnią aplikację, zdać z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na biegłych rewidentów, korzystać z pełni praw publicznych i mieć nieposzlakowana opinię, a swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię
prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta20.
Podczas wykonania swojej pracy biegły zobowiązany jest kierować się zasadami etyki zawodowej. Powinien być niezależny, bezstronny i uczciwy. Biegły rewident osobiście odpowiada za wykonywane czynności, w związku z tym ponosi
trojakiego rodzaju odpowiedzialność:
– dyscyplinarną – za postępowanie sprzeczne z przepisami prawa, standardami
rewizji finansowej i zasadami niezależności i etyki zawodowej, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Sankcjami karnymi przewidzianymi w takim
przypadku są: upomnienie, nagana, kara pieniężna, a nawet zakaz wykonywa17

18

19

20

Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r., Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm., art. 65
ust. 1. Istotę rewizji finansowej doprecyzowuje norma nr 1 wykonywania zawodu biegłego
rewidenta, pkt 10.
M. Kutera, Rola audytu finansowego w zapewnieniu wiarygodności sprawozdań finansowych,
[w:] Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, red. M. Kutera, S.T. Surdykowska, Difin, Warszawa 2009, s. 239.
Szczegółowy zakres tych wymagań zawierają poszczególne artykuły 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. 2009, nr 66, poz. 649.
Jak zostać biegłym rewidentem?, http://gdansk.kibr.org.pl/pl/kibr/Jak_zostac_bieglym_rewidentem [4.09.2012].
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nia zawodu na okres od roku do trzech lat i wydalenie z samorządu biegłych
rewidentów21;
– cywilną – w sytuacji, gdy na skutek wykonania przez biegłego czynności
zawodowych lub jego zaniechań badany podmiot poniósł szkodę, może na
mocy przepisów kodeksu cywilnego domagać się odszkodowania;
– karną – za sporządzenie niezgodnej ze stanem faktycznym opinii o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach
rachunkowych lub sytuacji finansowo-majątkowej tej jednostki biegły podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności od lat 2 albo obu tym
karom łącznie22.
Nałożenie na biegłych rewidentów tak wygórowanych wymagań ma zagwarantować, że audytorami sprawozdań będą osoby posiadające rzetelną i rozległą
wiedzę merytoryczną, a podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych
będą dokładały starań, by dokumentacje finansowe badanych podmiotów były
prawidłowe, dające rzetelny i pełny obraz rzeczywistej sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
Podsumowanie

Postępujący proces globalizacji na świecie, międzynarodowy charakter rynków, na których działają współczesne przedsiębiorstwa, i transakcji handlowych
na nich zawieranych sprawia, że ryzyko prowadzonej działalności wzrasta. Chcąc
minimalizować to ryzyko, podmioty gospodarcze starają się weryfikować wiarygodność swoich partnerów biznesowych. Jednym ze sposobów oceny rzetelności
i wypłacalności kontrahentów jest analiza ich sprawozdań finansowych. Są one
bowiem bogatym źródłem informacji o majątku przedsiębiorstwa i jego sytuacji
finansowej. By sprawozdania finansowe mogły spełniać swoje funkcje, powinny
być sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem standardów jakościowych. Ważna jest także rzetelność danych finansowych.
Praktyka gospodarcza pokazuje jednak, że wiele podmiotów podczas sporządzania swoich dokumentacji finansowych popełnia różnorodnego rodzaju błędy.
Z tego powodu ustawodawca, w trosce o wiarygodność sprawozdań ogłaszanych
przez jednostki, zobowiązał je do ich corocznego badania. Przeprowadzony audyt
ma pomóc podmiotom gospodarczym zweryfikować prawidłowość sporządzanej
dokumentacji i wskazać możliwości naprawy ewentualnych błędów. Doceniając
21

22

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. 2009, nr 66,
poz. 649, art. 31.
Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r., Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.,
art. 78.
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znaczenie pracy audytora, ustawodawca zastrzegł również wiele wymogów, które
musi spełnić osoba pragnąca wykonywać zawód biegłego rewidenta.
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Joanna Wielgórska-Leszczyńska1

Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa
w kontekście jakości danych
ze sprawozdań finansowych

Wprowadzenie

Rachunkowość ma swoją historię zarówno jako system, jak i jako nauka. Zawsze
była odbierana jako źródło informacji o kapitale. Wiele cech tego systemu − wszyscy
teoretycy są tu zgodni − musi być postrzeganych przez pryzmat użyteczności. Wynika
z tego, że w każdym momencie informacja powinna być zgodna z rzeczywistością.
Wymagają tego odbiorcy sprawozdań finansowych. W związku z tym, że informacje
generowane przez system rachunkowości, powinny posiadać określoną jakość.
Zapewnienie odpowiedniej, z punktu widzenia odbiorców, jakości sprawo
zdań finansowych wymaga od odpowiedzialnych za ich przygotowanie zastosowania na każdym etapie, od uznania informacji, przez jej pomiar i ujawnienie, aż
po prezentację, przyjętych w polityce rachunkowości zasad rachunkowości. Uzyskanie sprawozdania finansowego, w którym wiernie i rzetelnie została przedstawiona sytuacja finansowa, majątkowa i wynik prowadzonej działalności, możliwe
jest tylko dzięki stosowaniu zasady wiernego i rzetelnego obrazu, koncepcji uznawanej przez dziesiątki lat za zasadę fundamentalną. Zasada ta na początku XX w.
nabrała szczególnego znaczenia2. Jednak dotychczas nie została zdefiniowana. Tak
naprawdę jej interpretacja opiera się bardziej na intuicji niż na oficjalnych fundamentach. W praktyce anglosaskiej zasada ta odwołuje się do mądrości indywidualnej osoby, wówczas gdy rzeczywistość zaskakuje swoją złożonością i nieprzewidywalnością. Oznacza to subiektywne spojrzenia na dany problem i brak obiektywnych kryteriów weryfikacji przyjętego rozwiązania. Takie podejście wynika
z faktu, że nie ma prawdy oczywistej, ale jest prawda względna3.
1
2
3

Dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, Katedra Rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, biegły rewident.
Pojawiła się ona w Wielkiej Brytanii w prawie spółek.
M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006, s. 44-45;
S.T. Surdykowska, Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 1999, s. 185.
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Należy jednak podkreślić, że zasada ta została uwzględniona w Czwartej dyrektywie Wspólnoty Europejskiej4 (z 1978 r.). W dyrektywie zapisano, że „Roczne
sprawozdanie finansowe powinno przedstawiać prawdziwy i rzetelny obraz stanu
majątkowego spółki, jej sytuacji finansowej oraz wyniku”5. Ponadto stwierdzono,
że „jeśli w wyjątkowych przypadkach nie dałoby się pogodzić przepisu dyrektywy z tą zasadą, to należy od odnośnego przepisu odstąpić, aby zapewnić prawdziwy obraz przedsiębiorstwa [...]. Odstępstwo to należy wyjaśnić w załączniku
do sprawozdania i w dostateczny sposób uzasadnić”6. Analizując powyższą treść,
można stwierdzić, że koncepcja ta ma być remedium na wątpliwości dotyczące
sytuacji nietypowych, sytuacji występujących sporadycznie w określonych okolicznościach, nieujętych w unormowanych rozwiązaniach.
Na straży tej koncepcji stoją metody, zasady, reguły i normy rachunkowości. Ich właściwe stosowanie powinno sprawić, że sporządzone sprawozdanie
finansowe przekaże to, co powszechnie rozumie się pod pojęciami „prawdziwego i rzetelnego obrazu” lub „rzetelnej prezentacji informacji”. Należy pamiętać
o tym, że zasady wywodzą się z praktyki rachunkowości i były przestrzegane
od wieków. Do zasad tych należały zasady: memoriału, kontynuacji działalności, zrozumiałości, przydatności, wiarygodności (wierne odzwierciedlenie, przewaga treści nad formą, neutralności, ostrożnej wyceny, kompletności, a także
współmierności, ciągłości), porównywalności7. Obecnie jednak uznano, że lepsze będzie określenie zasad fundamentalnych: przydatności i wiernej prezentacji, oraz zasad je wspierających: porównywalności, sprawdzalności, istotności,
wiarygodności8.
Celem opracowania jest zaprezentowanie problematyki wiarygodności i przydatności informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za jakość i wiarygodność sprawozdań finansowych.

4
5
6

7
8

Czwarta dyrektywa została przyjęta 1978 r. Obecnie jest aktualizowana, jednak zasada ta w niej
pozostaje.
Dyrektywa Rady 78/660/EWG z 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych
niektórych rodzajów spółek, Dz.U. L 222 z dnia 14 sierpnia 1978 r. z późn. zm., art. 3.
Dyrektywa Rady 78/660/EWG z 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych
niektórych rodzajów spółek, Dz.U. L 222 z dnia 14 sierpnia 1978 r. z późn. zm., art. 2 ust. 3.
W uzasadnieniu tym należy przedstawić wpływ na sytuację majątkową, finansową i dochodową
przedsiębiorstwa.
Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, IASB, SKwP, Warszawa 2007, s. 52-58.
Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2011, cz. A, IASB, SKwP, Warszawa 2011, s. A36-A41.
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1.	Polityka rachunkowości a wiarygodność
i przydatność informacji sprawozdawczych

Jednostka gospodarcza, aby zaprezentować wiernie i rzetelnie obraz jednostki,
musi opracować i przyjąć politykę (zasady) rachunkowości. Nie jest to zadanie
proste i łatwe. Wymaga dużej wiedzy i rzetelności. Należy jednak podkreślić, że
pojęcie „polityka rachunkowości” może być rozważane w skali9:
− makro jako normy stanowione przez różne gremia10, których celem jest ustalenie modelu prowadzenia rachunkowości;
− mikro jako wybór określonej konwencji prowadzenia rachunkowości w danej
jednostce gospodarczej.
Oznacza to, że rozwiązania przyjmowane w polityce rachunkowości jednostki
powinny opierać się na zasadach rachunkowości i powinny dotyczyć prowadzenia
ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego,
przygotowania i prezentacji sprawozdania finansowego, ale również zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dowodom księgowym, księgom rachunkowym, jak
i pozostałej dokumentacji rachunkowości.
Wychodząc od zakresu rachunkowości, można także wyodrębnić trzy obszary, które kierownik jednostki powinien wziąć pod uwagę w określaniu polityki
rachunkowości, a mianowicie11:
− pierwszy obszar – prowadzenie ksiąg rachunkowych rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco, co oznacza prawidłowe dokumentowanie i ewidencję zdarzeń
prowadzoną chronologicznie i systematycznie, przeprowadzanie inwentaryzacji
i ujmowanie jej skutków, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji;
− drugi obszar – wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
a to wymaga zdefiniowania i sklasyfikowania składników oraz określenia zasad
szczegółowej wyceny pozycji bilansowych, wynikowych i pozabilansowych;
− trzeci obszar – sporządzenie sprawozdania finansowego, czyli określenie formy i treści poszczególnych elementów sprawozdań finansowych lub ich szczegółowości, a także poddanie sprawozdania badaniu (gdy jest to wymagane)
i jego złożenie we właściwym rejestrze.
Tym samym polityka rachunkowości nie jest czymś stałym, przyjmowanym raz na
zawsze, ale może ulegać zmianie na skutek regulacji prawnych lub dobrowolnych decyzji kierownika jednostki, związanych ze zmieniającymi się warunkami działania jednostki i potrzebami informacyjnymi. Jednak w jednym i drugim przypadku polityka
rachunkowości musi tak być kształtowana, aby zagwarantować, że informacje dostar9

10
11

J. Wielgórska-Leszczyńska, Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem
specyfiki działalności bankowej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011,
s. 161-162.
Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Parlament Europejski, Sejm i Senat.
J. Wielgórska-Leszczyńska, Ewolucja sprawozdawczości finansowej jednostki z uwzględnieniem
specyfiki działalności bankowej, s. 174.
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czane przez rachunkowość będą odpowiadały wymaganiom jakościowym stawianym
takim informacjom. Te wymagania jakościowe ulegały zmianie. Zawsze jednak celem
sprawozdawczości finansowej „ogólnego przeznaczenia” było dostarczanie informacji finansowych na temat jednostki sprawozdawczej, które spełniałyby oczekiwania
największej liczby głównych użytkowników12. Przez ostatnie dziesięciolecia głównym
odbiorcą informacji był inwestor, rozumiany jako dostarczyciel kapitału własnego13.
Jednak doświadczenia z ostatnich kilku lat wymusiły w tym zakresie zmiany. Obecnie
stwierdza się, że poza obecnym inwestorem ważni są jeszcze potencjalni inwestorzy,
pożyczkodawcy i inni wierzyciele14, którzy potrzebują informacji pomocnych w ocenie perspektyw jednostki w obszarze przyszłych wpływów środków pieniężnych netto.
Sprawozdanie finansowe ogólnego przeznaczenia nie jest w stanie spełnić ich różnych
potrzeb informacyjnych. Tym samym jednostka może dostarczać dodatkowe informacje, które będą użyteczne dla specyficznej grupy spośród najważniejszych odbiorców.
Zmiany w podejściu do rachunkowości i informacji przez nią dostarczanych
szerokiemu gronu użytkowników, z informacji ex post na informacje ex ante, to
aspekt dowodowej mocy rachunkowości, który nie stracił na znaczeniu. Trzeba
ją jednak inaczej pojmować. W kontekście sprawozdań finansowych należy pojmować ją zgodnie z przepisami prawa, a nie według oczekiwań użytkowników.
Obecnie użyteczność sprawozdań finansowych postrzegana jest przez fundamentalne cechy jakościowe: przydatność i wierną prezentację. Zmiany w określaniu
cech jakościowych użytecznych informacji finansowych przestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Cechy jakościowe sprawozdania finansowego
Cechy jakościowe sprawozdania finansowego –
Cechy jakościowe użytecznych informacji finansowych –
założenia koncepcyjne z 1989 r.
założenia koncepcyjne zmienione w 2010 r.
− zrozumiałość
1) fundamentalne:
− przydatność
− przydatność
− wiarygodność
− wierna prezentacja
− porównywalność
2) wzbogacające:
− porównywalność
− terminowość
− sprawdzalność
− zrozumiałość

Źródło: opracowanie własne na podstawie Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, s. 52-58; Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2011, cz. A, s. A36-A41.
12
13

14

MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, IASB, SKwP, Warszawa 2007, s. 405.
M. Gmytrasiewicz, Wybrane problemy teoretyczne współczesnej rachunkowości, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, red. nauk. Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009, s. 142.
Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawo
zdawczości Finansowej (MSSF) 2011, cz. A, s. A30-A31.
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Z tabeli 1 wynika, że zmienione założenia koncepcyjne określają, że fundamentalnymi (podstawowymi) cechami jakościowymi użytecznych informacji
finansowych są:
1) przydatność;
2) wierna prezentacja.
O przydatności informacji emitowanej przez rachunkowość można mówić
wtedy, gdy te informacje pomagają w podejmowaniu decyzji gospodarczych przez
użytkowników. Informacja posiadająca cechę przydatności powinna pomagać
oceniać przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zdarzenia lub potwierdzać bądź korygować ich poprzednie oceny. W związku z tym można stwierdzić, że przydatność
informacji księgowych potęgują jej atrybuty, takie jak15:
− wartość prognostyczna, czyli umożliwiająca odbiorcom sprawozdania finansowego przewidywanie przyszłych zdarzeń i wyników;
− wartość potwierdzająca, gdy ułatwia ocenę przeszłości, jej potwierdzenie lub
korektę wcześniejszych przewidywań;
− istotność, czyli takie znaczenie, że jej pominięcie lub zniekształcenie wpływa
na decyzje użytkowników.
Z powyższego wynika, że wartość prognostyczna i wartość potwierdzająca
informacji finansowych są wzajemnie powiązane. Informacja posiadająca wartość
prognostyczną posiada jednocześnie wartość potwierdzającą. Na przykład informacja o przychodach za bieżący rok może być wykorzystana do przewidywań
przychodów w przyszłych latach, ale także można ją porównać z przewidywaniami w latach ubiegłych przychodów na rok bieżący16.
Przydatność informacji finansowych zwiększa się, jeśli posiadają również
cechy jakościowe, takie jak: porównywalność, sprawdzalność, terminowość
i zrozumiałość.
Porównywalność to cecha jakościowa, która pomaga użytkownikom zidentyfikować i zrozumieć podobieństwa i różnice między pozycjami wykazanymi
w sprawozdaniu finansowym (porównywalność z innymi jednostkami i porównywalność w czasie)17.
Sprawdzalność pozwala zapewnić użytkowników, że informacja wiernie prezentuje zjawisko ekonomiczne, które ma ukazać; oznacza także, że niezależni
i poinformowani obserwatorzy mogliby osiągnąć konsensus, iż dany opis stanowi
wierną prezentację. Sprawdzenie może być bezpośrednie (np. przeliczenie gotówki)
lub pośrednie (np. sprawdzenie danych wejściowych do modelu, wzorów i ponowne przeliczenie danych wyjściowych, np. czy wycena zapasów się zgadza)18. W tym
15
16
17
18

Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2011, cz. A, s. A36-A37.
Tamże, s. A37.
Tamże, s. A39.
Tamże, s. A40.
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miejscu należy podkreślić, że do czasu gdy rachunkowość była nastawiona na
dostarczanie danych ex post, do ksiąg rachunkowych wprowadzane były operacje
gospodarcze, które zaistniały, natomiast obecnie poza takimi operacjami wprowadzane są zdarzenia prawdopodobne i skutki zdarzeń potencjalnych.
Terminowość oznacza, że podejmujący decyzję będą mieli na czas dostęp do
informacji, mogących wpłynąć na ich decyzje. Co do zasady, informacja im starsza,
tym jej użyteczność jest mniejsza, ale dla tych, którzy chcą ustalić trendy, może być
nadal użyteczna19. Niemniej jednak można stwierdzić, że terminowość to dostarczanie
informacji zgodnie z potrzebami użytkowników albo zgodnie z przepisami prawa.
Zrozumiałość to klasyfikowanie, charakteryzowanie i prezentowanie informacji w sposób jasny i zwięzły20. Oznacza to, że informacja ma być kompletna
i przedstawiona tak, aby użytkownik posiadający wiedzę na temat branży i działań
gospodarczych mógł zrozumieć informacje i aby nie wprowadziły go one w błąd.
Reasumując, należy stwierdzić, że przydatność decyzyjna danego sprawozdania finansowego może być interpretowana subiektywnie w zależności od tego,
kto jest użytkownikiem informacji i czy poza informacjami zawartymi w sprawo
zdaniu finansowym posiada lub ma możliwość dostępu do bardziej szczegółowej
wiedzy na temat operacji wykonywanych przez jednostkę.
Wierna prezentacja w zmienionych założeniach koncepcyjnych zastąpiła termin „wiarygodność”, przez który zgodnie ze Słownikiem języka polskiego rozumiano „właściwość tego co jest wiarygodne”, czyli „godne wiary, zasługujące na
zaufanie, pewne, rzetelne”21. Natomiast w założeniach koncepcyjnych z 1989
roku uznano, że „informacje są wiarygodne, gdy nie zawierają istotnych błędów,
są bezstronne oraz gdy użytkownicy mogą być pewni, że wiernie odzwierciedlają to, co starają się odzwierciedlić lub czego odzwierciedlenia można by od nich
zasadnie oczekiwać”22. Termin wiarygodności dookreślały pojęcia przewagi treści
nad formą, neutralności, ostrożności i kompletności. Tym samym wiarygodność
informacji sprawozdawczych nie była w sposób jasny określona. Wręcz brak było
wspólnego rozumienia tego pojęcia. Jedni uważali, że ważniejsza jest wierna prezentacja, a inni, że precyzja. Z tych względów przyjęto, że zamiast terminu „wiarygodność” obecnie używać się będzie terminu „wierna prezentacja”.
Wierna prezentacja to wierne przedstawienie zjawisk ekonomicznych w sprawozdaniach finansowych23. Informacja finansowa, aby być wierną, powinna
posiadać trzy cechy: (1) być kompletna; (2) neutralna; (3) niezawierająca błędu24.
19
20
21
22
23
24

Tamże.
Tamże.
Słownik języka polskiego, t. III, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1981, s. 690-691.
Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, s. 54.
Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2011, cz. B, s. B19.
Tamże, cz. A, s. A37.

Ocena wiarygodności przedsiębiorstwa w kontekście jakości danych

407

Kompletna, czyli obejmująca wszystkie informacje niezbędne, aby użytkownik zrozumiał przedstawiane zjawisko, w tym wszystkie niezbędne opisy
i objaśnienia25.
Neutralna, czyli niemająca cech stronniczości związanej z wyborem i prezentacją informacji. Neutralne przedstawienie informacji nie charakteryzuje się subiektywnym spojrzeniem, wyważeniem, podkreśleniem i ignorowaniem lub w inny sposób manipulowaniem w celu zwiększenia prawdopodobieństwa tego, że informacja
finansowa będzie przyjęta korzystnie lub niekorzystnie przez użytkowników26.
Niezawieranie błędu oznacza, że nie ma błędów lub pominięć w opisie zjawiska oraz że proces zastosowany do opracowania tych informacji został dobrany
i użyty bezbłędnie. Nie oznacza to, że wszystko jest dokładne, np. wartość szacunkowa nie może być postrzegana jako dokładna lub niedokładna, ale że została
zaprezentowana wiernie, czyli zrozumiale, a proces jej szacowania został objaśniony, a w jego doborze i stosowaniu nie popełniono błędu27.
Można tym samym stwierdzić, że informacja finansowa, aby była użyteczna,
powinna być zarówno przydatna, jak i wiernie przedstawiona. Ponieważ zarówno
informacja nierzetelna, jak i informacja nieistotna nie pomagają użytkownikowi
w podejmowaniu decyzji. Wynika to z faktu, że zarówno niedobór informacji, jak
i ich nadmiar nie służą podejmowaniu decyzji. W przypadku nadmiaru informacji trzeba wybrać tylko informacje pomocne w podjęciu decyzji, a w przypadku
niedoboru szukać informacji w innych źródłach.
Reasumując powyższe, należy określić, że najbardziej skuteczny i efektywny
proces uzyskiwania wiarygodnych i użytecznych sprawozdań finansowych składa
się z trzech etapów:
1) identyfikacja zjawiska, które może być uznane za użyteczne dla użytkowników informacji finansowej;
2) określenie rodzaju informacji dotyczących tego zjawiska, które będą najważniejsze;
3) ustalenie, czy informacje są dostępne i czy można je wiernie zaprezentować.
Należy dodać, że dostarczanie informacji finansowych wymaga poniesienia
określonych kosztów, jednak koszty powinny być uzasadnione korzyściami wynikającymi z zaprezentowania danych informacji. Mając na uwadze korzyści i koszty
dostarczania informacji finansowych, należy rozważyć zasadność ich dostarczania
przez wszystkie jednostki. W tym kontekście istotne są działania podejmowane
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, ale także przez Parlament i Radę Europy28. Wynika to z faktu, że dostarczający informacje finansowe
25
26
27
28

Tamże.
Tamże, cz. A, s. A38.
Tamże.
Parlament Europejski zarówno podejmuje decyzje, jak i analizuje możliwości związane z ograniczeniem obowiązków sprawozdawczych.

408

Joanna Wielgórska-Leszczyńska

najwięcej wysiłków poświęcają gromadzeniu, przetwarzaniu, sprawdzaniu i dystrybuowaniu informacji finansowych.
2. Odpowiedzialność prawna
za jakość sprawozdań finansowych

Odpowiedzialność za rachunkowość i jakość dostarczanych przez nią sprawozdań finansowych należy umiejscowić w kanonie odpowiedzialności, w tym
odpowiedzialności społecznej. Odpowiedzialność ta jest postrzegana w różnych
obszarach: (1) ekonomicznym; (2) prawnym; (3) etycznym/moralnym; (4) filantropijnym29. Niewątpliwie odpowiedzialność za rachunkowość mieści się w obszarze
prawnym. Osoby sporządzające sprawozdanie finansowe odpowiadają wobec społeczeństwa albo przed społeczeństwem za jakość dostarczonych informacji finansowych. Mając na względzie znaczenie informacji dostarczanych przez rachunkowość,
ustawodawca określił podmioty odpowiedzialne za rachunkowość, ale także nałożył
sankcje za nierespektowanie tych obowiązków. Dotyczą one między innymi braku
staranności w wyborze osoby fizycznej i nadzoru nad wybraną osobą, wykonującą czynności w imieniu jednostki30, jak również prowadzenia ksiąg rachunkowych
i podawania w nich danych oraz sporządzania i prezentacji sprawozdania finansowego, a także udostępniania sprawozdań finansowych wspólnikom31.
Za sporządzenie sprawozdania finansowego, będącego źródłem danych
o działaniu jednostki oraz jego prezentację, odpowiedzialność ponosi:
− kierownik jednostki (wynika tak z regulacji międzynarodowych32 i krajowych33), a wyrazem tej odpowiedzialności jest podpisanie rocznego sprawo
zdania finansowego34;
− członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki (są oni zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie;
odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub
zaniechaniem, stanowiącym naruszenie obowiązku wynikającego z wymagań
sprawozdawczych)35.
29
30

31
32
33
34

M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa
2004, s. 29-31.
J. Wielgórska-Leszczyńska, Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego a odpowiedzialność karna podmiotów za sprawozdawczość, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Centrum Rozwoju i Promocji Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 673-680.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm., art. 77.
Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, s. 49.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 4 ust. 5.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 52 ust. 2.
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Mając to na uwadze, niezmiernie ważne jest dostarczenie użytkownikom
informacji spełniających określone wymagania jakościowe, które będą przydatne
do podejmowania decyzji. Użytkownicy informacji zamieszczanych w sprawo
zdaniu finansowym otrzymają produkt, który będzie spełniał ich oczekiwania.
Standaryzacja formalnych cech sprawozdań finansowych ułatwia odczytywanie
w informacji w nim zawartych, a także w pewnym stopniu obniża próg hermetyczności języka rachunkowości, przez ich stosunkową stałość i niezmienność
w dłuższym okresie, co pozwala na przyswojenie tego „języka biznesu”.
3.	Potwierdzanie wiarygodności sprawozdań finansowych

Użytkownicy sprawozdań finansowych oczekują, że zawarte w nich informacje zostaną zweryfikowane przez ekspertów (osoby bezstronne, niezwiązane
zawodowo, personalnie, kapitałowo z jednostką), czyli oczekują potwierdzenia
ich wiarygodności. Wiarygodność sprawozdań finansowych potwierdzają biegli rewidenci, spełniający warunki bezstronności i niezależności przewidziane
w obowiązujących regulacjach36, przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego. Celem badania jest wyrażenie przez biegłego rewidenta opinii wraz z raportem o tym, że sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową
i finansową, a także wynik finansowy37. Poza tym biegły rewident zobowiązany
jest wskazać ewentualne zagrożenia kontynuowania działalności, poinformować
o niedopełnieniu obowiązków wynikających z ustawy (o publikacji danych, złożeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), czy niespełnieniu wymagań przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych).
Badając sprawozdanie finansowe, biegły rewident uwzględnia różne elementy
składowe ryzyka badania. Są to zarówno ryzyka niezależne od niego – ryzyko nieodłączne (wynikające z czynników zewnętrznych i wewnętrznych) i ryzyko kontroli (polegające na tym, że system kontroli wewnętrznej jednostki nie zapobiega
powstaniu istotnych uchybień ani ich nie wykrywa i nie poprawia), jak i zależne −
ryzyko przeoczenia, co może wynikać z niewłaściwego doboru rodzajów badania
oraz zakresu, terminów lub sposobu ich przeprowadzenia, badania wyrywkowego, jak i nieprawidłowej interpretacji efektów tego badania)38.
35
36
37
38

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 4a.
Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. nr 77, poz. 649, art. 56 ust. 2 i 3.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, art. 65 ust. 1.
Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1: Ogólne zasady badania sprawozdań finansowych,
załącznik do uchwały nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego
2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej, pkt 16, www.kibr.org.pl
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W obecnych czasach opinia niezależnego biegłego rewidenta jest dopełnieniem obowiązków prawidłowego nadzoru właścicielskiego.
Posumowanie

Sprawozdanie finansowe ma za zadanie dostarczenie danych o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wygospodarowanym przez nią wyniku finansowym. Nie oznacza to, że informacje w nim zawarte muszą przedstawiać jak najdokładniejszy obraz rzeczywistości jednostki, ale zaspokajać potrzeby informacyjne użytkownika. Stąd tak wiele miejsca w regulacjach i literaturze przedmiotu
poświęca się jakości dostarczanych informacji z punktu widzenia ich użyteczności.
Na użyteczność informacji finansowych prezentowanych w sprawozdaniu
finansowym wpływają:
1) rzetelna rachunkowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych (rzetelnie,
bezbłędnie, sprawdzalnie, bieżąco) przez osoby posiadające wiedzę i umiejętności, a także uczciwość i obiektywizm osób sporządzających sprawozdanie
finansowe;
2) poprawna ocena potrzeb informacyjnych użytkowników, którzy oczekują
informacji przydatnych w procesie decyzyjnym;
3) obiektywne badanie, czyli badanie przeprowadzone przez niezależnego biegłego rewidenta, który wyraża opinie o tym, czy sprawozdanie jest zgodne
z zastosowanymi zasadami rachunkowości oraz czy jasno i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
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Wiarygodność sprawozdawczości
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
wyzwaniem dla rachunkowości3

Wprowadzenie

12

Rachunkowość ma na celu odzwierciedlanie rzeczywistości ekonomicznej
oraz stanowi bazę dla podejmowania decyzji ekonomicznych. Podstawowym
zadaniem rachunkowości jest tworzenie wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, prezentowanego w postaci sprawozdania finansowego, oraz
ocen i opinii z nim związanych (Micherda 2007). Obecnie uważa się, że rdzeń
rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju ekonomicznego stanowi wysoko jakościowe raportowanie biznesowe (Fijałkowska, Sobczyk 2012a). W czasach kryzysu podstawowe składniki prowadzenia biznesu, takie jak zarządzanie,
rachunkowość i audyt, powinny być jak skała podczas sztormu (J. Kaeser w:
IFAC, 2010, s. 7). Rachunkowość społecznej odpowiedzialności, w tym oczywiście sprawozdawczość, stanowi jeden z czynników doskonalenia praktyk społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a tym samym koncepcje społecznej
odpowiedzialności są szansą na rozwój rachunkowości (Pogodzińska-Mizdrak
2010, s. 179). Jednak rachunkowość CSR i przygotowany w ramach niej raport
CSR, aby dawały możliwość czerpania takich potencjalnych korzyści z poszerzonej i wiarygodnej informacji, jak wyższa wartość rynkowa przedsiębiorstwa,
łatwiejsze pozyskiwanie kapitału finansowego, budowanie kapitału społecznego
oraz większa konkurencyjność w wymiarze międzynarodowym, musi bazować na
normach i standardach, które stałyby się obowiązujące dla wszystkich podejmujących wyzwanie przygotowania raportu CSR. Jednocześnie konieczne staje się włą1
2
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czenie tego raportu do zestawu dokumentów podlegających regularnej kontroli
biegłego rewidenta, tak by ograniczyć częsty zarzut traktowania raportu CSR jako
subiektywnego narzędzia gry marketingowej.
W niniejszym opracowaniu zastosowano metodę normatywną, zgodnie ze
stwierdzeniem Ijiriego (1975), że celem podejścia normatywnego jest podkreślenie tych obszarów, gdzie najbardziej potrzebne są zmiany i w których są one
wykonalne. Przyjęto, że zasadniczym celem rachunkowości jest jej funkcja informacyjna (głównie w odniesieniu do inwestorów i kredytodawców) i stąd kwestia przygotowania raportów CSR i zachowania ich wiarygodności jest dla niej
wyzwaniem i jednym z podstawowych obszarów zainteresowania.
1.	Raporty CSR jako źródło informacji
o działaniach przedsiębiorstw
w aspekcie społecznym i ekologicznym

Aby rachunkowość mogła być zbieżna z potrzebami informacyjnymi otoczenia, należy poszerzyć ją o społeczną sprawozdawczość przedsiębiorstw (Gray,
Owen, Adams 1996, s. 81). Zdaniem Jarugowej (1991, s. 38) „rachunek odpowiedzialności społecznej jest odpowiedzią na koszty społeczne powodowane
przez przedsiębiorstwo i można go zidentyfikować jako: identyfikację, pomiar,
komunikowanie informacji wewnętrznych i zewnętrznych, związanych z wpływem podmiotu (przedsiębiorstwa) i jego działalności na społeczeństwo”. Obecnie
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR) rozumiana jest jako takie
prowadzenie przedsiębiorstwa, by osiągnąć równowagę pomiędzy efektywnością
działań i efektami ekonomicznymi a interesem społecznym. Komisja Europejska
(KE) określa, że CSR to koncepcja, wedle której przedsiębiorstwa dobrowolnie
decydują się podejmować starania na rzecz lepszego społeczeństwa i czystszego
środowiska. Zgodnie z definicją KE, CSR polega na dobrowolnym uwzględnianiu
przez firmę aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia działań
handlowych i w kontaktach z interesariuszami (KE, 2011). Coraz częściej podkreśla się, że przedsiębiorstwa powinny być odpowiedzialne nie tylko za rezultaty
finansowe i rzeczowe swoich działań, ale również za efekty społeczne i ekologiczne
(Burzym 1990; Cordazzo 2007). Stąd współcześnie, jak podkreśla Szychta (2003,
s. 133) celem rachunkowości jako działalności praktycznej staje się „dostarczanie
finansowych i niefinansowych informacji użytecznych do podejmowania decyzji ekonomicznych, społecznych i ekologicznych, poprzez różnych interesariuszy
oraz do dokonywania rozrachunku z odpowiedzialności ekonomicznej i środowiskowej za działalność jednostki – dla zapewnienia dobrobytu społecznego”. Jak
zaznacza Komisja Europejska (2001): „te nowe społeczne cele nie zakłócają celów
ekonomicznych przedsiębiorstw, ale uzupełniają decyzje finansowe o aspekt
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etyczny, który przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i lepszego
społeczeństwa”4.
Wielu menedżerów uwzględnia w swojej działalności kwestie dotyczące CSR,
ponosi duże nakłady na nie, próbuje mierzyć ich rezultaty i chce je komunikować interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym. Wiąże się to z koniecznością
poszerzenia tradycyjnego systemu rachunkowości i wprowadzenia do niego rozwiązań dotyczących rozliczania przedsiębiorstw z działań w ramach CSR, pomiaru wydatków i świadczeń na rzecz pracowników, otoczenia i środowiska naturalnego oraz społeczeństwa jako całości oraz wymiernych efektów tych działań.
Jest to wyzwaniem dla dzisiejszej rachunkowości. Ponadto komunikat upubliczniany przez przedsiębiorstwo również w odniesieniu do kwestii CSR powinien
spełniać wymóg bycia wiarygodnym, transparentnym, kompletnym, istotnym,
zrozumiałym, porównywalnym. Podstawowym narzędziem komunikowania się
przedsiębiorstwa z szeroko rozumianym otoczeniem jest sprawozdanie finansowe. W ramach obecnego wzoru i obligatoryjnych wymagań dotyczących sprawozdawczości finansowej polskie przedsiębiorstwa, które przyjęły strategię dużego
zaangażowania w zachowania społecznie odpowiedzialne, nie znajdują możliwości wystarczającego komunikowania informacji z nimi związanych. Aby rachunkowość była bardziej użyteczna dla podejmowania decyzji i rozliczania zarządu
z powierzonego majątku i gospodarowania nim, szczególnie w zakresie odpowiedzialności wobec środowiska i społeczeństwa, konieczne jest poszerzenie modelu
raportowania biznesowego (Gray 1990; Guthrie i Parker 1989, 1990; Roberts 1992;
Gray, Bebbington i Walters 1993; Deengan i Rankin 1997; Mathews 1997; Marcinkowska 1999; Cordazzo 2007). W odniesieniu do działań w ramach społecznej
odpowiedzialności głównym sposobem komunikowania stał się satelitarny do tradycyjnego sprawozdania finansowego raport CSR, który mimo braku prawnego
wymogu jego przygotowania w zdecydowanej większości państw, w tym w Polsce,
staje się coraz powszechniejszym uzupełnieniem tradycyjnej informacji publikowanej przez przedsiębiorstwa. Raport ten powinien być „nawiązaniem dialogu
przedsiębiorstwa z otoczeniem, a przekaz powinien być kompletny, wiarygodny,
użyteczny i porównywalny z okresu na okres” (Fijałkowska 2012, s. 148).
Dziś badania dotyczące konieczności włączenia CSR do raportowania biznesowego oraz korzyści z tego wynikających są prowadzone przez największe
światowe spółki konsultingowe (np. prace KPMG od 1993 r.), instytucje, takie
jak Bank Światowy (2006), ONZ (2006), Komisja Europejska (2001), międzynarodowe organizacje rachunkowości. W Polsce coraz częściej przedsiębiorstwa
podejmujące na szeroką skalę działania dotyczące CSR i zrównoważonego rozwoju pragną komunikować ich rezultaty. Informacje dotyczące CSR umieszczane
są na portalach internetowych przez 300 z 500 największych firm w Polsce. Na
4
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stronie firmy CSRinfo można znaleźć 36 raportów dotyczących społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju za rok 2010. Niektóre firmy, jak bank
Millennium, już po raz szósty w 2011 r. opublikowały raport CSR. Jednak zgodnie z wynikami badania „Raportowanie CSR w Polsce 2010”, przeprowadzonego
przez firmę CSRinfo, jedynie 12 firm z pierwszej setki listy 500 największych firm
według „Rzeczpospolitej” publikuje raporty społecznej odpowiedzialności. Analiza praktyki raportowania działań CSR przeprowadzona przez KPMG w cigu ostatnich 18 lat wskazuje jednoznacznie na to, że jest ona coraz bardziej powszechna.
W 1993 r. odsetek przedsiębiorstw raportujących CSR spośród 100 największych
w badanych 34 krajach5 wynosił 12, w 2008 r. – 53, a w ostatnich trzech latach
osiągnął poziom 64. Z kolei 18 lat temu odsetek firm publikujących sprawozdanie
o CSR wśród 250 największych przedsiębiorstw na świecie6 był znikomy, natomiast w zeszłym roku kształtował się na poziomie 95. Trend w praktyce raportowania przedstawia wykres 1.

Wykres 1. Trend raportowania CSR na świecie
Źródło: KPMG (2011), International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011,
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/corporate-responsibility/pages/2011-survey.aspx, s. 7 [29.09.2012].
5
6

Chodzi o 100 największych globalnych przedsiębiorstw (N100).
Chodzi o 250 przedsiębiorstw wybranych spośród 500 zamieszczonych w rankingu Fortune
Global 500 List (G250).
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Jak udowodniono w ogólnoświatowym badaniu przeprowadzonym w 2010 r.
(KPMG, 2010), zarówno według jednostek raportujących, jak i czytelników
raportów, przedsiębiorstwa publikują raport CSR czy też raport o zrównoważonym rozwoju przede wszystkim dlatego, że dokument ten udowadnia istnienie
w jednostkach wewnętrznych procesów wzmacniających zrównoważone działania i dokonania oraz określa osoby za nie odpowiedzialne. Wyniki badań przeprowadzonych na przełomie lat 2007 i 2008 na całym świecie na próbie 2279
respondentów wskazują, że raporty zrównoważone wpłynęły na opinię o jednostkach raportujących u 90% respondentów, z czego u 85% z nich ta opinia
stała się jeszcze bardziej pozytywna (KPMG 2008b, s. 10). W świetle tych wyników badań wydaje się oczywiste, że publikowanie raportu CSR czy też raportu zrównoważonego rozwoju prowadzi do umacniania reputacji raportującego,
a nawet wartości jego marki. Tym samym raporty stanowią ogromną szansę na
nawiązanie dialogu z otoczeniem, na propagowanie swoich dokonań i czerpanie
z tego wymiernych korzyści.
Należy podkreślić, że w związku z brakiem obowiązku publikowania informacji dotyczących CSR i stąd brakiem wiążących prawnie uregulowań odnoszących
się do sprawozdań CSR zawartość informacyjna tych sprawozdań jest bardzo różna, prezentowane informacje nie są systematyczne i stąd nie są porównywalne ani
w czasie, ani pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami. Generalnie istnieje dowolność, jeśli chodzi o to, kto przygotowuje w organizacji raport CSR, jak wygląda
proces opracowywania raportu czy w jaki sposób dokonywana jest selekcja zagadnień zaprezentowanych w raporcie.
2.	Raport CSR narzędziem gry marketingowej

Komunikowanie działań związanych z CSR ma bardzo duże znaczenie dla
przedsiębiorstw. Jak już wspomniano, podejmowanie działań społecznie odpowiedzialnych i ich ujawnianie w postaci raportów nie jest w większości państw,
w tym w Polsce, wymuszone przepisami prawa. Znaczące są wobec tego jego
przesłanki. Są tacy, którzy głęboko wierzą, że tak jak firma, postępując społecznie
odpowiedzialnie, ma na względzie głównie dobro szeroko pojętego ogółu, co jest
zgodne z ideą społecznej odpowiedzialności, tak jej raporty o tych postępowaniach są wiarygodne. Są jednak tacy, którzy upatrują w działalności prospołecznej
jedynie pobudek czysto marketingowych, przytaczając przykład akcji dobroczynnej tytoniowego giganta, Philipa Morrisa, o wartości 75 mln USD i jednocześnie
kampanii reklamowej propagującej tę akcję, o wartości 100 mln USD (Porter,
Kramer 2007, s. 20). Wiele badań potwierdza, że odbiorcy komunikacji dotyczącej CSR często spoglądają „łaskawszym okiem” na produkty tych przedsiębiorstw,
które przeznaczają część swoich zasobów na pożyteczną działalność pozabiznesową. Komunikowanie CSR może być próbą tworzenia pozytywnego wizerunku
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organizacji, na czym zależy przedsiębiorstwom. Już w połowie lat 90. eksperci
biznesu podkreślali rolę inicjatyw społecznych w budowaniu silnej reputacji organizacji (Vanhamme i Grobben 2009). Zaznaczano, że inicjatywy te są dostrzegane i doceniane przez konsumentów (MORI CSR Research 2002) oraz że klienci
przedsiębiorstw zaangażowanych społecznie wyżej cenią takie przedsiębiorstwa
oraz pozytywnie odbierają ich produkty (Brown i Dacin 1997). Przedsiębiorstwa,
które od dłuższego czasu są zaangażowane w działalność CSR, są mniej podatne
na utratę dobrego wizerunku, nawet w sytuacjach zachowań związanych z okazjonalnym odstępstwem od norm; zbudowana dobra reputacja i zaufanie klientów
działa na korzyść organizacji i pomaga w zachowaniu lub szybkim odzyskaniu
dobrej reputacji (Ashforth i Gibbs 1990; Suchman 1995). Przedsiębiorstwa zaangażowane w CSR chcą więc komunikować o tym interesariuszy. Jak wspomniano,
jednym ze sposobów komunikowania może być sprawozdanie CSR.
Raportowanie CSR odgrywa też bardzo istotną rolę w razie problemów z zachowaniem dobrego wizerunku w wyniku niekorzystnych dla przedsiębiorstwa zdarzeń. Wizerunek przedsiębiorstwa może być łatwo nadszarpnięty, jeśli zostanie ono
publicznie oskarżone o zachowania nieetyczne (przykład Gerbera, Ikea, Nike). Wiele badań potwierdza, że takie publiczne oskarżenia powodują utratę reputacji firmy,
odwrócenie się klientów od jej produktów i tym samym zmniejszenie przychodów
ze sprzedaży, osiąganych rezultatów finansowych, utratę udziału w rynku, spadek
cen akcji (np. Dean 2004; Bollen 2004, Rossiter i Percy 1998). W takiej sytuacji
przedsiębiorstwa szczególnie mocno angażują się w dialog z interesariuszami, aby
przywrócić zaufanie, które zostało zniszczone przez negatywne publicity (np. Benoit
1997; Sturges 1994). Sprawozdanie CSR może być jednym z bardziej efektywnych
narzędzi przeciwdziałania niekorzystnym skutkom kryzysów w przedsiębiorstwie
spowodowanych negatywnym publicity (Coombs 1995). Ponadto, jeśli przedsiębiorstwo posiada na rynku silną pozytywną reputację w odniesieniu do CSR, to
w dużo mniejszym stopniu narażone jest na zachwianie zaufania w odniesieniu do
swoich produktów, nawet w sytuacji negatywnej publicity (Coombs i Holladay 1996;
Dawar i Pillutla 2000; Dean 2004). Studia przypadków potwierdzają, że określone
działania w ramach CSR, w tym praktyki dotyczące komunikowania tych działań,
mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych przedsiębiorstw, szczególnie
w przypadkach złego publicity, oraz że przedsiębiorstwa wykorzystują sprawozdanie
CSR do obrony swojej reputacji (np. Varadarajan i Menon 1988). Im dłuższy okres
raportowania CSR, tym również mniejsze prawdopodobieństwo, że w momencie
nadszarpnięcia reputacji sprawozdanie CSR jest jedynie narzędziem marketingowym. To, że przedsiębiorstwo od lat angażuje się w dialog z otoczeniem w odniesieniu do CSR i ma pewne wypracowane wzorce i procedury, może nieco zwiększać
wiarygodność przekazu również w okresie kryzysu związanego z ujawnieniem niekorzystnych dla przedsiębiorstwa faktów.
Z drugiej strony należy również zwrócić uwagę na fakt, że nieumiejętne
komunikowanie w ramach CSR, szczególnie w sytuacji nadszarpniętej reputacji
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przedsiębiorstwa, może przez rynek zostać odebrane jako zachowania podejrzane
i nieszczere, tym samym może zostać osiągnięty skutek odwrotny od spodziewanego (Ashforth i Gibbs 1990). Ponadto badania marketingowe potwierdzają,
że konsumenci, szczególnie w odniesieniu do organizacji for-profit, są świadomi
możliwości wykorzystywania działań CSR i tym samym komunikowania tych
informacji dla celów oportunistycznych i obawiają się, że przedsiębiorstwa wykorzystują CSR głównie do manipulacji (Webb i Mohr 1998; Ellen i in. 2002; Mohr
i in. 2001). Forehand i Grier (2003) udowadniają, że konsumenci reagują negatywnie na przekaz dotyczący CSR wtedy, gdy czują się oszukiwani. Prasa biznesowa czasami nawiązuje do sytuacji, gdy działania związane z CSR oraz publikowane informacje ich dotyczące są motywowane bardziej chęcią generowania zysku
niż pobudkami altruistycznymi („The Economist” 2005).
3. Wiarygodność raportów CSR

Elementem niezwykle istotnym dla rzetelności raportów CSR i nietraktowania ich jako narzędzia PR jest uwiarygodnienie informacji w nim opublikowanych.
Prawidłowo przeprowadzony proces raportowania CSR staje się integralną częścią
procesu zarządzania zagadnieniami społecznymi i środowiskowymi. Podstawowym czynnikiem sukcesu jest wiarygodność prezentowanych zagadnień. Aby ją
osiągnąć, konieczne są dwa elementy. Pierwszy to zawarcie w raporcie wszystkich
informacji związanych z osiągniętymi już wynikami i z zamierzeniami na przyszłość, zarówno w kwestiach pozytywnych, jak i negatywnych, a w szczególności w tych, które odnoszą się do zagadnień problematycznych funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Drugi istotny element to weryfikacja przedstawianych informacji i poświadczenie danych zawartych w raporcie dokonana przez zewnętrznego
audytora (Fijałkowska i Sobczyk 2012b).
Rozważając wiarygodność raportów CSR, trzeba wziąć pod uwagę rzetelność
sposobów odzwierciedlania zdarzeń, odpowiedniość narzędzi rachunkowych
związanych z pomiarem nakładów, efektów oraz dokonań w ramach działań CSR.
Celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie ich użytkownikom informacji,
które będą potrzebne w podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Aby spełniać tę
rolę, informacje prezentowane w sprawozdawczości muszą posiadać walor wysokiej jakości, czyli między innymi muszą być wiarygodne. Jak podkreśla Micherda
(2004): „Wiarygodność wizerunku działalności jednostki gospodarczej prezentowanego w postaci sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii z nim związanych
odnosi się do trzech wyodrębnionych dziedzin: rzetelnej rachunkowości, poprawnej analizy finansowej oraz obiektywnego badania sprawozdania finansowego”.
Zaznacza on również, że „zespolenie wysiłku we wszystkich wskazanych dziedzinach daje możliwość kształtowania wiarygodnego obrazu działalności jednostki
gospodarczej w formie sprawozdania finansowego oraz ocen i opinii z nim zwią-

420

Justyna Fijałkowska, Monika Sobczyk

zanych” (Micherda 2007). Wiarygodność obejmuje: wierne odwzorowywanie,
przewagę treści nad formą, neutralność, ostrożność i kompletność.
Generalnie w gestii przedsiębiorstwa pozostaje to, kto przygotowuje raport
CSR, jak wygląda proces opracowywania raportu czy w jaki sposób dokonywana jest selekcja zagadnień zaprezentowanych w raporcie. W ramach raportowania CSR istnieje duży obszar umożliwiający podejmowanie swobodnych decyzji,
dokonywanie subiektywnych wyborów i oportunistyczne kreowanie wizerunku
przedsiębiorstwa. Przed przygotowującymi takie raporty często stoi pokusa prezentowania informacji w sposób stronniczy, pokazywania dobrych stron przedsiębiorstwa, korzystnych faktów, a nie rzetelnych i obiektywnych informacji. Tym
samym powstaje pytanie, czy poziom wiarygodności tych raportów jest wystarczający i czy można tę wiarygodność zwiększyć.
Wyzwaniem jest ujednolicenie zawartości sprawozdań CSR, aby były one
transparentne, kompletne i rzetelne, ale też umożliwiały dokonywanie porównań w czasie i przestrzeni. Jednocześnie zawartość powinna być czytelna, jasna
i zrozumiała, ale przede wszystkim istotna i wiarygodna. Istotą raportowania
o działalności etycznej, społecznie odpowiedzialnej i o zrównoważonym wzroście
powinna być również etycznie przekazywana prawda, otwartość i przejrzystość
prezentowanych informacji. Stąd również niekorzystne czy mało satysfakcjonujące dla organizacji informacje teoretycznie powinny być komunikowane użytkownikom raportów CSR. Istotne natomiast mogłoby się okazać wskazanie na
przyczyny niekorzystnych wyników i ich diagnoza oraz propozycje przezwyciężenia problemów i realizacji programów naprawczych w miejsce zatajania prawdy. Należy również zwrócić uwagę, że wiele przedsiębiorstw przygotowuje tylko
narracyjną część raportu CSR, nie dokonując pomiaru nakładów i realizowanych
efektów z zakresu działań dotyczących CSR, wskazując, że inni również takiego
pomiaru nie dokonują, uzasadniając to brakiem zapotrzebowania zewnętrznego na taki pomiar, dostatecznych narzędzi pomiaru czy też identyfikacji samych
działań i efektów, które mogłyby zostać zmierzone (Schmitt, Wolff 2009, s. 91).
Raporty są więc głównie deskryptywne. Na skutek tego z jednej strony utrudniona jest ocena dokonań – sukcesów lub niepowodzeń na gruncie CSR, a tym
samym rozwój środków zaradczych, z drugiej strony potęguje to wrażenie, że CSR
jest jedynie instrumentem gry marketingowej czy też strategii PR.
Należy również podkreślić, że jednym z wymogów zapewnienia wiarygodności informacji publikowanych przez jednostki gospodarcze jest poddanie
ich weryfikacji przez niezależnego zewnętrznego audytora7. W odniesieniu do
raportu CSR formalnie taki obowiązek nie istnieje, stąd w praktyce raporty CSR
bardzo często nie są badane. W ciągu ostatnich 10 lat odsetek raportów CSR,
7

Poświadczenie raportów CSR postuluje np. Eurosif (Eurosif 2011), Disclosure of Non-Financial
Information by Companies, http://www.eurosif.org/images/stories/pdf/Lobbying_Papers/Eurosif_
ESG _Reporting_2011_ final.pdf [28.01.2011]).
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które zawierały formalne zewnętrzne poświadczenie wiarygodności, wzrasta, ale
jest to wzrost zaskakująco niewielki i zapewne niezadowalający, co przedstawia
poniższy wykres.

Wykres 2. Raporty CSR zawierające niezależne zewnętrzne poświadczenie
Źródło: KPMG (2011), International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011,
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/corporate-responsibility/pages/2011-survey.aspx, s. 30 [29.09.2012].

Wprowadzenie obowiązku badania sprawozdań CSR bezsprzecznie wpłynęłoby na podniesienie wiarygodności raportu CSR. Zdaniem Deloitte, gdy firma
osiągnie już pewien poziom dojrzałości w obszarze odpowiedzialności społecznej i opracuje raport CSR, powinna pozyskać niezależną zewnętrzną weryfikację informacji w nim zawartych8. Pożądane jest, by audyt dokonywany był przez
profesjonalne firmy doradcze oraz ekspertów z dziedziny CSR. Opinie audytora
powinny być poświadczone wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób przebiegał proces
weryfikacji i na jakiej podstawie uzyskano wnioski zaprezentowane w oświadczeniu. Zgodnie z KPMG (2008a) czytelnicy raportów (większość) zwracają uwagę
na potrzebę potwierdzenia wiarygodności raportów, przy czym połowa chciałaby
8

Deloitte Polska (2011), Zarządzanie ryzykiem. Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony
rozwój, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20
badania,%20rankingi/pl_Zarzadzanie_ryzykiem_a_CSR_2011.pdf, s. 17 [29.09.2012].
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znaleźć takie potwierdzenie explicite w raporcie. Ponad 70% czytelników raportów uważa, że działania podejmowane przez audytora na rzecz sformułowania
wniosku o wiarygodności raportu powinny być transparentne, dla niespełna 50%
istotna jest reputacja audytora, a dla ponad 30% ważne jest, na ile dokładne były
działania audytora i na ile przejrzysty jest jego raport. Tylko dla niecałych 20%
czytelników raportów odpowiednia okazałaby się osoba reprezentująca dział
audytu wewnętrznego. Bardzo ważnym czynnikiem dla respondentów jest też
reputacja firmy wydającej poświadczenie wiarygodności raportu.
4.	Rekomendacje, zasady, normy
i standardy dotyczące raportowania CSR

Mając na względzie rosnące zrozumienie w środowisku biznesowym dla znaczenia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, kwestią ujawniania przez
przedsiębiorstwa informacji niefinansowych wynikających z tej odpowiedzialności interesują się regulatorzy rynków, a także organizacje międzynarodowe i krajowe, zajmujące się sprawami dotyczącymi prowadzenia biznesu.
Aktywność regulatorów rachunkowości w tej kwestii jest o wiele mniej znacząca. Dyrektywa 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wskazuje jedynie, że sprawozdania finansowe poza informacjami finansowymi powinny zawierać również informacje niefinansowe, które zapewnią „rzetelną ocenę”, czyli
informacje o wpływie na ochronę środowiska i na sprawy społeczne9. Podobnie
stanowi ustawa o rachunkowości. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 stwierdza, że raporty społeczne i środowiskowe są wyłączone z uregulowań MSSF10. Ponadto będący w fazie przygotowań Komentarz zarządu (Management Commentary), w którym mogłyby się
znaleźć informacje niefinansowe dotyczące CSR, też nie będzie obowiązującym
standardem. W ten sposób wyżej wymienione regulacje rachunkowości pomijają
kwestię raportowania CSR. Oznacza to, że zarówno przedsiębiorstwom podlegającym wspólnym regulacjom dla całej UE, jak i tym, które zobowiązane są stosować w pierwszej kolejności przepisy polskiego prawa bilansowego, nie wskazano,
w jakiej formie i zakresie oraz na jakim poziomie jakości, a tym samym wiarygodności, mają one informować swoich interesariuszy o działaniach w ramach
odpowiedzialności społecznej oraz o ich efektach. Wobec braku przepisów prawa regulujących kwestię komunikowania o społecznej odpowiedzialności, które zapewniałyby przejrzystość, powszechność, porównywalność i wiarygodność
tej komunikacji, z inicjatywy różnych instytucji (agend rządowych, organizacji
gospodarczych lub akademickich), działających w wymiarze międzynarodowym
9
10

Dyrektywa 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 1 pkt 14 i art. 2 pkt 10.
IAS 1 Presentation of Financial Statements, 2010, pkt 14.
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czy krajowym, powstało wiele11 kodów, zasad, norm, standardów, wytycznych
i rekomendacji (zwanych dalej schematami), dotyczących działań CSR, ich raportowania oraz uwiarygodniania raportów CSR. Ponadto często przedsiębiorstwa
same wypracowują swoje schematy postępowania i wzorce. W tabeli 1 zawarto
przegląd najbardziej popularnych wzorców dotyczących raportowania CSR.
Tabela 1. Przegląd schematów dotyczących raportowania CSR i poświadczających wiarygodność raportów CSR
Organizacje

Wzorce, rekomendacje, schematy

Schematy zrównoważonego raportowania (raportowania CSR)
Global Reporting Initiative (GRI)

GRI’s Sustainability Reporting Framework and Guidelines (2000,
2011 ostatnia edycja) (Ramowe Zasady Raportowania Zrównoważonego Rozwoju; zwane tutaj Ramowymi Zasadami Raportowania GRI)

International Integrated Reporting Committee (IIRC) (Międzynarodowy Komitet
ds. Zintegrowanego Raportowania)

Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the
21st Century (project, 2011) (Ku zintegrowanemu raportowaniu
– Komunikacja o wartościach w XXI wieku)

Carbon Disclosure Project (CDP)

Carbon Dislosure Standards Boards’ Climate Change Reporting
Framework (2010) (Zasady Ramowe sprawozdawczości dotyczącej zmian klimatycznych)

The International Petroleum Industry
Environmental Conservation Association
(IPIECA) (Międzynarodowe Stowarzyszenie Przemysłu Naftowego na rzecz Ochrony Środowiska)

Oil and gas industry guidance on voluntary sustainability reporting (2002, druga edycja 2010) (Wytyczne do sprawozdawczości
z zakresu zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw naftowych i gazowniczych)

Schematy poświadczające raporty zarównoważonego rozwoju (raporty CSR)
International Federation of Accountants
(IFAC) – International Accounting Assurance Standard Board (IAASB) (Międzynarodowa Federacja Księgowych – Rada
Międzynarodowych Standardów Rewizji
Finansowej i Usług Atestacyjnych)

International Standard for Assurance Engagement (ISAE) 3000
(2003, zrewidowany w 2011) (Międzynarodowy Standard Usług
Poświadczających „Usługi poświadczające inne niż badania lub
przeglądy historycznych informacji finansowych”)

AccountAbility

The AA1000 Assurance Standard (AA1000AS) (2003, ostatnia
edycja 2008) (Standard AA1000, Weryfikacja 2008)

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Fijałkowska, M. Sobczyk (2012), prezentacja
Corporate Social Responsibility reporting as a challenge for companies. The case of Poland na
konferencję „1st International Conference on Business, Economics and Communication”,
CIGEST, Lizbona, 21-22.06.2012.

By spełnić oczekiwania interesariuszy odnośnie do wysokiej jakości i wiarygodności sprawozdań CSR, niezbędny jest konsensus w sprawie zakresu ujawnianych
11

W 2004 r. odnotowano ponad 300 schematów dotyczących (CSR za: P. Mazurkiewicz, Corporate
Environment Responsibility: Is a common CSR framework possible?, s. 6; http://siteresources.
worldbank.org/EXTDEVCOMSUSDEVT/Resources/csrframework.pdf [28.09.2012]).
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w sprawozdaniach informacji, formy sprawozdań, zawartych w nich wskaźników
oraz wiarygodności procedur ich oceny i audytu. Dobrym przykładem zestawu
wytycznych dotyczących sprawozdawczości dokonań zarówno ekonomicznych, jak
i społecznych oraz środowiskowych, które mogą być podstawą takiego konsensusu,
są Ramowe Zasady Raportowania GRI, opracowane przez Global Reporting Initiative (GRI)12. Zarekomendowane zostały one przez Komisję Europejską13, a ich praktyczną użyteczność potwierdza praktyka biznesu. Według badań przeprowadzanych
przez KPMG najwięcej raportów CSR na świecie powstaje właśnie w zgodności
z Ramowymi Zasadami Raportowania GRI, co przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Podstawa sporządzania raportów CSR na świecie w 2011 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie KPMG (2011), International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011, http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/
articlespublications/corporate-responsibility/pages/2011-survey.aspx, s. 21 [29.09.2012].

Zgodnie z Wytycznymi zawartymi w Ramowych Zasadach Raportowania
raport CSR powinien zapewnić wyważoną i racjonalną prezentację wyników
12
13

Global Reporting Initiative, http://www.globalreporting.org/reporting/get-started/Pages/default.
aspx [29.09.2012].
Commission of the European Communities (2002), Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development,
Brussels, 2.07.2002, COM (2002) 347 final, s. 14.
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osiąganych przez raportującą organizację. Informacje w nim zawarte powinny
odzwierciedlać istotne oddziaływanie gospodarcze i społeczne oraz wpływ na środowisko naturalne organizacji, a także informacje, które mają istotne znaczenie
dla dokonywanej przez interesariuszy oceny i podejmowanych przez nich decyzji. W Wytycznych wskazano jednocześnie, jak w organizacji należy definiować
i wyznaczać wspomnianą istotność.
Jakość raportu została w Wytycznych uwarunkowana łącznie:
− równowagą pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi aspektami działalności
organizacji przedstawianymi w raporcie;
− porównywalnością informacji o organizacji za dany okres z wcześniejszymi okresami i w tym samym okresie z innymi organizacjami, do czego niezbędny jest dobór, zestawianie i prezentowanie informacji w sposób spójny
i konsekwentny;
− dokładnością informacji jakościowych zapewnianą przez odpowiedni stopień przejrzystości, szczegółowości i równowagi oraz dokładnością informacji ilościowych gwarantowaną przez właściwe metody zbierania, zestawiania
i − terminowością opartą na regularności sporządzania i dostępności na czas
raportów;
− przejrzystością, czyli zrozumiałością, dostępnością i łatwością wykorzystania
raportów przez różnych interesariuszy;
− wiarygodnością, którą ma zapewniać zbieranie, rejestrowanie, zestawianie,
analizowanie i prezentowanie informacji oraz procesów w sposób, który może
podlegać weryfikacji i który pozwala ustalić jakość oraz istotność informacji.
Spełnienie warunków jakości sporządzonego raportu można sprawdzić za
pomocą zawartych w Wytycznych testów.
GRI zaznacza w Wytycznych, że wiarygodność raportu może być podniesiona przez dokonanie poświadczenia w ramach systemu kontroli wewnętrznej, ale
zaleca korzystanie także z zewnętrznych usług poświadczających.
W odniesieniu do zewnętrznej weryfikacji przez niezależny organ poświadczający dane pozafinansowe największą popularnością w skali światowej cieszą się
dwa standardy − ISAE3000 (Międzynarodowy Standard Realizacji Usług Poświadczających („usługi poświadczające inne niż rewizja finansowa lub przegląd historycznych informacji finansowych”), który od 1.01.2005 r. jest obowiązkowy przy
wykonywaniu usług związanych z poświadczaniem, oraz Standard AA1000 Weryfikacja 2008 (ang. AA1000AS). Na wykresie 4 przedstawiono powszechność stosowania standardów poświadczających w 2008 r.
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Wykres 4. Powszechność stosowania standardów poświadczających na świecie w 2008 r.
Źródło: KPMG (2008a), International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008,
http://www.kpmg.com/EU/en/Documents/KPMG_International_survey_Corporate_
responsibility_Survey_Reporting_2008.pdf, s. 65 [29.09.2012].

Zgodnie z ISAE3000 należy określić poziom wiarygodności raportu CSR, czyli dostarczyć w raporcie poświadczającym:
− wystarczające zapewnienie (reasonable assurance), że raport CSR jest wolny
od istotnych błędów w zakresie danych i informacji dotyczących raportowanych wskaźników lub
− ograniczone zapewnienie (limited assurance), że w raporcie CSR nie zidentyfikowano istotnych błędów w zakresie danych i informacji dotyczących raportowanych wskaźników.
Możliwość dostarczenia ograniczonego zapewnienia wzbudza wśród przedsiębiorstw raportujących i ich interesariuszy, ale także podmiotów świadczących
usługi poświadczające, wiele dyskusji. Wyniki badań wskazują jednocześnie,
że większość niezależnych raportów poświadczających dostarcza zapewnienia
o ograniczonym zakresie (KPMG 2008a, s. 66), zapewne dlatego, że wymaga
to ze strony wydającego poświadczenie mniejszego nakładu pracy i środków
finansowych, zleceniodawca poświadczenia negocjuje niższą cenę usługi, a co
najważniejsze – poświadczenie raportu CSR jest całkowicie dobrowolne. Ograniczony zakres zapewnienia, wskazany w raporcie poświadczającym, może jednak sugerować, że wiarygodność raportu CSR nie została w dostateczny sposób
zrewidowana.
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Bliższa współpraca w skali globalnej w dłuższym horyzoncie czasowym wspomnianych instytucji, dotycząca szczegółowych aspektów strategii CSR, w tym
raportowania i poświadczania raportów, może, i powinna, prowadzić do powstania akceptowalnych na skalę światową ram CSR, co w dłuższej perspektywie
wydaje się konieczne.
Podsumowanie

Zaistniałe w ostatnim czasie zmiany w postrzeganiu biznesu i w jego prowadzeniu doprowadziły do rozpowszechnienia idei i praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym raportowania działań i efektów CSR. Nadal niezmiennie podstawowymi długookresowymi celami przedsiębiorstwa jest osiąganie
stabilności i sukcesu finansowego, jednak coraz częściej nie jest to możliwe bez
odpowiednich relacji z otoczeniem, co wiąże się z odpowiedzialnym działaniem
i jasnym oraz wiarygodnym informowaniem o tym. Stąd coraz powszechniejsza
staje się praktyka raportowania CSR, która stanowi wyzwanie dla rachunkowości
i zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami.
Mając na względzie cel, jaki przyświecał poszczególnym organizacjom, które podjęły się opracowania poszczególnych wytycznych czy standardów, w tym wymienionych powyżej, można oczekiwać, iż sporządzone zgodnie z nimi raporty CSR zmierzają w kierunku transparentności i wiarygodności. Z pewnością wiarygodność raportów
CSR, głównie z punktu widzenia ich zawartości, zwiększyłaby się, gdyby przedsiębiorstwa przyjęły jeden wspólny zestaw rekomendacji czy wytycznych dla sporządzania
takiego raportu. Konieczne jest prowadzenie prac zmierzających w tym kierunku.
Dla zwiększania wiarygodności raportów konieczne jest również wprowadzenie audytu raportów CSR, realizowanych przez niezależnych biegłych rewidentów. Tym samym należałoby również wpłynąć na przedsiębiorstwa, aby publikowały bardziej kompletne informacje, dotyczące zarówno sukcesów, jak i porażek na gruncie działań CSR, tak by komunikat przekazywany na zewnątrz był
pełny, transparentny, rzetelny i wiarygodny. Próba wdrożenia do praktyki tych
postulatów mogłaby znacząco przyczynić się do podniesienia jakości publikowanej w ramach raportów CSR informacji. Wszystko to umożliwiłoby zwiększenie
wiarygodności raportów CSR i odejście od traktowania ich jako narzędzie PR na
rzecz ich akceptacji jako użytecznego źródła informacji, umożliwiającego podejmowanie decyzji jego użytkownikom.
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ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA BANKOWEGO
A JEGO WIZERUNEK

Wprowadzenie

W gospodarce rynkowej banki pełnią funkcję pośrednika finansowego. Z jednej strony zmierzają do osiągania zysków, a z drugiej określa się je mianem instytucji
zaufania publicznego. Ponieważ maksymalizacja zysków nie jest możliwa bez podejmowania ryzyka, jego akceptacja musi podlegać kontroli. Działalność banków jest
w związku z tym nadzorowana przez KNF, NBP czy BFG. Inni uczestnicy procesu
gospodarczego muszą mieć również klarowny obraz sytuacji majątkowej, finansowej
i efektów gospodarowania, który powinien być przedstawiony w jednolitym układzie,
umożliwiającym porównywalność. Dane ze sprawozdań finansowych są podstawą
analizy ekonomiczno-finansowej banku, której wyniki adresowane są do różnych
odbiorców. Mają one ponadto wpływ na kształtowanie jego wizerunku, ale i odwrotnie,
wizerunek może także wpływać na sytuację przedsiębiorstwa bankowego, co znajdzie
odbicie w ocenie jego działalności. Przedstawienie tych wzajemnych oddziaływań na
tle specyfiki i zakresu analizy finansowej banku stało się celem autorki tego artykułu.
1.	Istota i rola analizy finansowej banku

Analiza ekonomiczna jest metodą polegającą na rozdzieleniu procesów ekonomicznych na elementy składowe w celu rozpatrywania związków między nimi,
przy czym odnoszona jest na ogół do badania zjawisk ilościowych2. Mierzy związki i zależności między tymi zjawiskami i ocenia prawidłowość ich kształtowania
się3. Zajmuje się też poszukiwaniem i pomiarem cech charakteryzujących zacho1
2
3

Dr Tamara Galbarczyk, adiunkt, Katedra Bankowości, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.
Encyklopedia popularna PWN, PWN, Warszawa 1982, s. 30.
W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2007, s. 11.
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wanie banków i ich reakcji na bodźce zewnętrzne4. Jest jednym z podstawowych
narzędzi zarządzania, ułatwiającym podejmowanie decyzji.
1.1.	Analiza finansowa jako element analizy ekonomicznej

Uwzględniając zakres przedmiotowy, w analizie ekonomicznej można wyodrębnić analizę techniczno-ekonomiczną i finansową. Pierwsza obejmuje ocenę
rzeczowej strony działalności, co w bankach ma znaczenie marginalne. Druga
przedstawia majątkowo-kapitałowy stan przedsiębiorstwa bankowego, wyniki
finansowe i ogólną sytuację finansową w wyrażeniu wartościowym. Może mieć
wymiar czasowy, przestrzenny, przedmiotowy i podmiotowy5.
Analiza finansowa powstała jako analiza sprawozdań finansowych, ale uwarunkowania działalności gospodarczej wymagają obecnie jej szerszego ujęcia.
Dostarczane informacje umożliwiają ocenę efektywności działania, racjonalności
wykorzystania zasobów, czynników determinujących wysokość wyniku finansowego oraz podejmowanie decyzji6.
1.2.	Istota i zakres analizy finansowej banku

Ocena sytuacji finansowej może dotyczyć skali makro i mikro. W pierwszym przypadku analiza obejmuje cały system bankowy, poszczególne sektory banków (spółdzielcze, komercyjne, uniwersalne, specjalne) albo ich grupy (z przewagą kapitału
polskiego i zagranicznego, poszczególne zrzeszenia, grupy kapitałowe). Z kolei ocena
w skali mikro oznacza analizę poszczególnych banków lub ich jednostek (oddziałów)7.
Analiza finansowa banku stanowi źródło informacji będące instrumentem
zarządzania i oceny jego funkcjonowania. Może być sporządzana i wykorzystywana przez różne podmioty. Dlatego oprócz określenia zakresu podmiotowego
powinien być też sprecyzowany cel analizy, co determinuje jej zakres przedmiotowy8. Zakres przestrzenny powinien uwzględniać rozwiązania systemowe, pozycję
banku na rynku i konkurencję ze strony innych instytucji.
1.3. Metody analizy finansowej banku

Metoda jest to sposób wykonania zadania lub rozwiązania problemu9. Przegląd metod analizy finansowej zawiera tabela 1.
4
5
6
7
8
9

A. Kopiński, Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008, s. 9.
Tamże, s. 16, 19, 23.
B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007, s. 15.
M. Zaleska, Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku, [w:] Współczesna bankowość, t. 1,
pod. red. M. Zaleskiej, Difin, Warszawa 2007, s. 596-597.
A. Kopiński, Analiza, s. 12.
Por. Encyklopedia popularna, s. 462.
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Tabela 1. Metody analizy finansowej banku
Metody ogólne Indukcja – analizę rozpoczyna się od zjawisk elementarnych i w wyniku ich syntezy przechodzi się do uogólnień i wniosków
Dedukcja – analizę rozpoczyna się od ogólnego sformułowania problemu badawczego i stopniowo przechodzi się do szczegółów, pozwalających ocenić przyczyny i skutki zmian występujących w zjawiskach ogólnych
Redukcja – kompleksowa metoda obejmująca sformułowanie tez i wniosków analizy wstępnej, ich zweryfikowanie w postępowaniu analitycznym i sformułowanie syntezy
Metody
szczegółowe

Metody jakościowe, przedstawiające badane zjawiska oraz związki i zależności między nimi
w formie opisowej
Metody
ilościowe

Metody porównań umożliwiają wartościowanie i obiektywną ocenę zjawiska
poprzez porównanie z odpowiednią bazą odniesienia (średnia dla sektora,
normy, standardy), ustalenie odchyleń i ich przyczyn
Metody deterministyczne (analizy zależności, analizy przyczynowo-skutkowe) umożliwiają objaśnienie przyczyn zmian rozpatrywanych zjawisk
Metody stochastyczne uwzględniają wpływ czynników podstawowych,
ale też drugorzędnych i przypadkowych, pozwalając na szersze ujęcie
związków między badanymi zjawiskami (statystyczne, ekonometryczne,
dyskryminacyjne)

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Gabrusewicz, Podstawy, s. 36-57.

Wybór metody oceny zależy od podmiotu dokonującego analizy. Cechuje go
duża swoboda w wyborze zestawu analizowanych wielkości i mierników oraz sposobu ich wyliczania. Zasady stosowane w księgowości i przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są określone w ustawie o rachunkowości, ale zasady sporządzania analiz już nie10.
1.4.	Adresaci wyników analizy finansowej banku

Analiza finansowa banku pozwala ocenić jego kondycję i daje podstawę do
wnioskowania na przyszłość. Podmiotami zainteresowanymi wynikami analizy
i oceną banku są przede wszystkim: instytucje regulujące i kontrolne, właściciele
i osoby zarządzające bankiem, konkurencja, pracownicy, agencje ratingowe oraz
potencjalni inwestorzy i klienci11.
Należy pamiętać, że wyniki analiz publikowane przez poszczególne instytucje
(NBP, GUS, KNF, BFG, agencje ratingowe) różnią się między sobą ze względu na
przyjęcie odmiennych metod, parametrów i aspektów oceny. Dlatego też wyniki
te, podobnie jak zagregowane dane publikowane przez różne podmioty, są często
nieporównywalne.
10
11

M. Zaleska, Ocena sytuacji, s. 598.
Por. M. Iwanicz-Drozdowska, Analiza i ocena działalności banku, [w:] Bankowość. Podręcznik
akademicki, pod red. W.L. Jaworskiego, Z. Zawadzkiej, Poltext, Warszawa 2002, s. 569.
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2.	Przedsiębiorstwo bankowe jako podmiot analizy finansowej

Banki są podmiotami samodzielnymi, podejmującymi swobodnie decyzje
w sferze struktury organizacyjnej, zakresu i form działalności oraz prowadzenia
gospodarki finansowej12. Są poddawane ocenie, której zakres wynika ze specyfiki
ich działalności.
2.1.	Definicja i istota działania banku

Zgodnie z ustawą „bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami
ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek
tytułem zwrotnym”13.
Banki należą do monetarnych instytucji finansowych, uczestniczących w kreacji pieniądza. Cena kredytu ma wpływ na wielkość wydatków konsumpcyjnych
i inwestycyjnych i – pośrednio – na procesy zachodzące w sferze realnej gospodarki. Jedną z istotnych cech działalności jest także to, że występując w funkcji
pośrednika, banki dokonują14:
1) transformacji środków od lokujących kapitał do zgłaszających na niego popyt,
dzięki koncentracji relatywnie niewielkich kwot depozytów w duże sumy
kredytów;
2) transformacji terminów środków powierzanych zwykle przez deponentów na
krótkie okresy w długoterminowe kredyty bankowe, dzięki prolongacie i substytucji wkładów;
3) transformacji ryzyka, dzięki zamianie względnie dużego ryzyka przy udzielaniu kredytów na stosunkowo niewielkie przy lokowaniu środków w banku.
2.2.	Elementy kształtujące wizerunek banku

Wizerunek można zdefiniować jako obraz banku w oczach audytorium15 lub
jego kompleksowe postrzeganie, uformowane wskutek procesów przetwarzania
informacji z różnych źródeł16. Dzięki wizerunkowi bank jest rozpoznawalny na
rynku i wyróżnia się na tle konkurencji. Pozytywny wizerunek wpływa na prze12
13
14

15
16

B. Kosiński, Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem bankowym, [w:] Współczesny bank, pod
red. W.L. Jaworskiego, Poltext, Warszawa 1998, s. 176.
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 (tekst jedn.) ze zm., art. 2.
Por. M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2006, s. 19-20; R. Rumiński, Banki i systemy bankowe, [w:] Elementy finansów i bankowości, pod red. S. Flejterskiego, B. Świeckiej, CeDeWu, Warszawa 2007,
s. 136-137.
L. Mazurkiewicz, Marketing bankowy, Difin, Warszawa 2002, s. 217.
Za: J. Grzywacz, Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa 2006, s. 162.
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konanie o rzetelności i uczciwości, co umożliwia powstanie zaufania do banku.
Z kolei negatywna opinia rozchodzi się szybciej niż pozytywna i trafia do zdecydowanie większej liczby osób17.
Wizerunek banku jest kształtowany przez trzy grupy czynników18:
1) System identyfikacji wizualnej, który poprzez wygląd i oznakowanie kształtuje tożsamość banku, wyróżnia go na tle konkurencji, ułatwia identyfikację
i wpływa na pozycję na rynku usług finansowych.
2) Osobowość banku, wynikającą z systemu wartości, przyjętych norm i sposobów zachowania w stosunku do klientów, społeczności lokalnej, mediów
i konkurencji oraz ze stosunków wewnętrznych między pracownikami i stopnia ich integracji wokół misji banku.
3) Promocję19 usług i samego wizerunku banku, przede wszystkim poprzez
public relations i sponsoring. Public relations oznacza zabieganie o przychylność środowiska dzięki dobrej reputacji i ma na celu promowanie i ochronę
wizerunku. Może się to odbywać np. poprzez utrzymywanie dobrych relacji
z otoczeniem albo przez sponsoring20.
Kształtowanie wizerunku jest integralnym elementem działalności marketingowej.
2.3.	Czynności i operacje bankowe i ich odzwierciedlenie
w sprawozdaniach finansowych

Zamknięty katalog czynności bankowych, które mogą być wykonywane po
uzyskaniu zezwolenia KNF, zawiera ustawa21. Pierwszą grupę stanowią te, których
wykonywanie zastrzeżono dla banków. Są to tzw. czynności sensu stricto, które
mogą być wykonywane przez inne podmioty, jeśli mają upoważnienie ustawowe (np. udzielanie kredytów przez skok-i22 lub udzielanie kredytów konsumenckich23). Drugą grupę czynności (sensu largo) tworzą te, które z mocy prawa stają
się czynnościami bankowymi, o ile są wykonywane przez banki.
Operacje bankowe można zdefiniować jako stosunki umowne między bankiem i klientem, w których bank oferuje swoje usługi, a klient jest usługobior17
18
19

20
21
22
23

T. Żyminkowski, Kształtowanie wizerunku banku, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2003, s. 31.
J. Grzywacz, Marketing, s. 164-179.
Promocja jest marketingowym oddziaływaniem na potencjalnych nabywców, polegającym na
przekazywaniu im informacji, argumentacji, obietnic i zachęt poszerzających wiedzę o firmie
i jej ofercie oraz tworzących przychylną opinię w celu nakłonienia do zakupu oferowanych produktów. Por. M. Kolasa, Marketing bankowy, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 85.
L. Mazurkiewicz, Marketing, s. 285.
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 (tekst jedn.) ze zm., art. 5
ust. 1 i 2.
Ustawa z dnia 5.11.2009 r. o skok, Dz.U. nr 0, poz. 855, art. 3, ust. 1.
Ustawa z dnia 12.05 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. nr 126, poz. 715, art. 1 i art. 5
pkt 2 i 3.
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cą. Z punktu widzenia tematyki artykułu najbardziej przydatny będzie klasyczny
podział operacji bankowych, wywodzący się z podziału bilansu na stronę aktywną
i pasywną24. Zgodnie z nim wyróżnia się:
– Operacje pasywne – polegają na gromadzeniu kapitałów obcych w celu lokowania ich w operacjach aktywnych. Znajdują odbicie w pasywach bilansu
banku, który staje się dłużnikiem klientów. Są źródłem kosztów związanych
z pozyskaniem kapitału, np. działalność depozytowa, emisja papierów wartościowych, kredyt refinansowy.
– Operacje aktywne – polegają na wykorzystaniu zgromadzonych środków
w postaci udzielania kredytów i lokowaniu ich w korzystnych przedsięwzięciach. Znajdują odbicie w aktywach bilansu banku, który staje się w nich wierzycielem klientów. Cechą charakterystyczną jest działanie banku na własny
rachunek i ryzyko. Są źródłem przychodów.
– Operacje pośredniczące – pozabilansowe, polegające na realizowaniu zleceń
klientów banku. Stanowią źródło dochodów w postaci prowizji i opłat. Przykładem może być prowadzenie rachunków bankowych i dokonywanie rozliczeń, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, udzielanie gwarancji i poręczeń, doradztwo finansowe itp.
3.	Sprawozdania finansowe źródłem danych
do analizy finansowej przedsiębiorstwa bankowego

Sprawozdawczość to zestaw informacji sporządzony dla określonego odbiorcy, odpowiednio do potrzeb w zakresie analizy, oceny procesów minionych oraz
projektowania decyzji25. Oprócz sporządzania sprawozdań wynikających z ustawy banki przekazują do NBP dane niezbędne do ustalania polityki pieniężnej
i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa, sporządzenia bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej oraz oceny ich sytuacji finansowej,
stabilności i ryzyka systemu bankowego26. Poza tym przekazują informacje do
BFG27. Sporządzają również sprawozdania w zakresie statystyki pieniężnej, bankowej i finansowej dla potrzeb EBC28.

24
25
26
27

28

Por. M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Zagadnienia, s. 115-116.
M. Mikołajczyk, E. Miętkiewska, Sprawozdawczość bankowa i system raportowania w banku,
[w:] Współczesna bankowość, s. 565.
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o NBP, Dz.U. 2005, nr 1, poz. 2, (tekst jedn.) ze zm., art. 23 ust. 2 i 3.
Zarządzenie nr 7/2011 Prezesa NBP z dnia 27.04.2011 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów
przekazywania przez banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania informacji do
BFG, Dz.Urz. NBP nr 5, poz. 6.
E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa 2008, s. 460.
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3.1. Źródła danych niezbędnych do analizy finansowej

Źródłem danych do analizy są przede wszystkim29:
– syntetyczne sprawozdania finansowe, raporty roczne banków i prognozy finansowe;
– oficjalne dane statystyczne publikowane przez GUS;
– prospekty emisyjne oraz informacje z rynku papierów wartościowych;
– oceny agencji ratingowych;
– rankingi banków oraz inne badania niezależnych grup i instytucji badawczych.
Najważniejszym źródłem danych są sprawozdania finansowe omówione
w punkcie 3.2.
3.2.	Sprawozdania finansowe banków – ogólna charakterystyka

Banki mają obowiązek sporządzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Ogłoszenie następuje w Dz.Urz. RP „Monitor Polski B”, a w przypadku
banków spółdzielczych – w „Monitorze Spółdzielczym”30. Od 1.01.2013 r.31 jednostki objęte KRS (w tym banki) nie będą jednak już musiały publikować sprawozdań w tej formie. Utrzymano obowiązek badania sprawozdań i przekazywania ich do KRS-u, a wzmianka o wpisie będzie automatycznie przekazywana do
publikacji w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
Banki działające w Polsce podlegają różnym standardom rachunkowości.
Część z nich stosuje MSR/MSSF, które nie przewidują wzorów sprawozdań, pozostawiając w tym względzie swobodę podmiotom sporządzającym. Pozwala to
na zaprezentowanie specyfiki podmiotu, ale utrudnia porównywalność danych.
Pozostałe banki stosują standardy krajowe32. Sporządzają one, zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdania finansowe, które obejmują: bilans, rachunek
zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych33.
3.2.1.	Bilans – istota i układ

Bilans to zestawienie aktywów, czyli składników majątkowych, oraz pasywów,
czyli źródeł finansowania majątku. Jest to sprawozdanie statyczne, sporządzane
29
30
31
32
33

Por. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza, s. 17.
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1241 (tekst jedn.) ze zm.,
art. 64, ust. 1, art. 69 ust. 1, art. 70 ust. 1 i 2.
Na mocy ustawy z dnia 16.09.2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, Dz.U. nr 232, poz. 1378, art. 4 pkt 6.
Por. M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Zagadnienia, s. 210;
E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość, s. 29.
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1241 (tekst jedn.) ze zm.,
art. 45 ust. 2 i 3.
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na dany dzień. Niezależnie od wspomnianych wyżej obowiązków publikacyjnych
banki są zobowiązane ogłaszać w miejscu wykonywania czynności, w sposób
ogólnie dostępny, bilans wraz z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu34.
W bilansie banku aktywa są uszeregowane według malejącego stopnia płynności, tj. od najbardziej do najmniej płynnych35 (tabela 2). Pozycje aktywów wynikają ze specyfiki działalności banków, dlatego największy udział mają środki pieniężne i należności.
Tabela 2. Bilans banku – aktywa
I

Kasa, operacje z bankiem centralnym

II

Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym

III-V

Należności od sektora finansowego, niefinansowego i budżetowego

VI

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

VII

Dłużne papiery wartościowe

VIII-XI

Udziały lub akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych i innych z wyodrębnieniem udziałów lub akcji w instytucjach finansowych i pozostałych podmiotach

XII

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

XIII

Wartości niematerialne i prawne

XIV

Rzeczowe aktywa trwałe

XV

Inne aktywa z podziałem na przejęte i przeznaczone do zbycia oraz pozostałe

XVI

Rozliczenia międzyokresowe czynne
AKTYWA RAZEM

Źródło Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1241
(tekst jedn.) ze zm., załącznik 2.

Pasywa ujmują źródła finansowania działalności z podziałem na kapitały własne i obce, przy czym głównym źródłem finansowania działalności są w bankach
kapitały obce. Udział funduszy własnych nie przekracza zwykle 10%. W bilansie
pasywa są uszeregowane według malejącego stopnia pilności zwrotu (tabela 3).
Ich suma równa się sumie aktywów.
Tabela 3. Bilans banku – pasywa
I

Zobowiązania wobec banku centralnego

II- IV

Zobowiązania wobec sektora finansowego, niefinansowego i budżetowego

V

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

VI

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

34
35

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 (tekst jedn.) ze zm., art. 111.
Por. B. Gierusz, Rachunkowość bankowa, ODDK, Gdańsk 1999, s. 29.

ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA BANKOWEGO A JEGO WIZERUNEK

VII

Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych

VIII

Fundusze specjalne i inne zobowiązania

IX

Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone

X

Rezerwy, w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego i pozostałe

XI

Zobowiązania podporządkowane

XII

Kapitał (fundusz) podstawowy

XIII

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

XIV

Akcje własne (wielkość ujemna)

XV

Kapitał (fundusz) zapasowy tworzony zgodnie z ustawą lub statutem

XVI

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

XVII

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

XVIII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

XIX

Zysk (strata) netto
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PASYWA RAZEM

Źródło: ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1241
(tekst jedn.) ze zm., załącznik 2.

Oprócz tego banki podają wysokość współczynnika wypłacalności oraz pozycje pozabilansowe z podziałem na: zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane (finansowe i gwarancyjne), zobowiązania związane z realizacją operacji
kupna/sprzedaży i pozostałe. To tutaj uwzględnia się akcepty weksli, gwarancje,
poręczenia i akredytywy.
3.2.2.	Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest zestawieniem przychodów, kosztów, zysków
i strat, w którym dane prezentowane są w rachunku narastającym. W przeciwieństwie do bilansu jest to sprawozdanie dynamiczne. Obowiązująca konstrukcja
pozwala na ustalenie wyników finansowych w podstawowych sferach działania
banku (tabela 4).
Tabela 4. Elementy rachunku zysków i strat
I

Przychody z tytułu odsetek

II

Koszty odsetek

III

WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK (I-II)

IV

Przychody z prowizji

V

Koszty prowizji

VI

WYNIK Z TYTUŁU PROWIZJI (IV-V)

VII

Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu
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VIII

Wynik operacji finansowych

IX

Wynik z pozycji wymiany

X

WYNIK DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ (III + VI + VII + VIII + IX)

XI

Pozostałe przychody operacyjne

XII

Pozostałe koszty operacyjne

XIII

Koszty działania banku, w tym wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia

XIV

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

XV

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

XVI

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

XVII

Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)

XVIII

WYNIK NA DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ (X + XI – XII – XIII – XIV + XVII)

XIX
XX

Wynik operacji nadzwyczajnych
Zysk (strata) brutto (XVIII +
– XIX)

XXI

Podatek dochodowy

XXII

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

XXIII

Zysk (strata) netto (XX – XXI – XXII)

Źródło: ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1241
(tekst jedn.) ze zm., załącznik 2.

Poza bilansem i rachunkiem zysków i strat banki sporządzają rachunek przepływów środków pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale, które zostaną omówione poniżej.
3.2.3.	Pozostałe sprawozdania finansowe

Konstrukcja rachunku przepływów środków pieniężnych polega na ich
podziale według podstawowych sfer działalności banku36:
– z działalności operacyjnej, obejmującej statutową działalność banku;
– z działalności inwestycyjnej, polegającej na zakupie lub sprzedaży bieżących
składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, obcych
papierów wartościowych o charakterze lokat kapitałowych oraz udziałów
w innych jednostkach;
– z działalności finansowej, związanej z operacjami, które doprowadzają do
zmian wielkości i struktury kapitałów zaangażowanych w danym banku,
np. emisja papierów wartościowych, pożyczki i kredyty, leasing.
Taka konstrukcja uwidacznia wpływ każdej z form działalności na zasoby gotówkowe banku, co umożliwia ocenę płynności finansowej. Łączny efekt trzech strumieni pieniężnych tworzy zmianę netto środków pieniężnych w danym okresie37.
36
37

Por. M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Zagadnienia, s. 212.
E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość, s. 110.
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Ustawa dopuszcza sporządzanie sprawozdania metodą bezpośrednią i pośrednią. Różnią się one ujęciem przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej (grupa A). W przypadku metody bezpośredniej przepływy te stanowią
różnicę pomiędzy wpływami a wydatkami. W metodzie pośredniej ustala się je,
dokonując odpowiednich korekt zysku (straty) netto. Dzięki nim wynik memoriałowy doprowadzany jest do wyniku kasowego. Korekty uwzględniają wpływ pozycji, które nie powodują realnych przepływów środków, a zostały ujęte (np. amortyzacja, zmiana stanu rezerw), lub powodują, a nie zostały ujęte w rachunku
zysków i strat (zmiany stanu aktywów lub pasywów)38.
Oprócz rachunku przepływów pieniężnych banki sporządzają zestawienie
zmian w kapitale własnym. Obejmuje ono wielkość kapitału własnego według
bilansu otwarcia, z uwzględnieniem stanu na początek okresu i zmian w odniesieniu do poszczególnych elementów kapitałów, a w konsekwencji stanu na koniec
okresu. Zmiany w poszczególnych składnikach kapitałów własnych wynikają
np. z podziału wyniku finansowego, emisji lub umorzenia akcji39.
4. Wstępna analiza sprawozdań finansowych banku

Dla dokonania pomiaru zmian danych sprawozdawczych w ramach wstępnej
analizy sprawozdań finansowych banku wykorzystuje się podobne metody, jak
w przypadku innych jednostek, tj. wskaźniki (odchylenia) absolutne, wskaźniki
struktury i wskaźniki dynamiki.
Analizując dane z bilansu, należy zwrócić uwagę na zmiany w aktywach płynnych, zagrożonych, pracujących i niepracujących oraz na wielkość i strukturę funduszy własnych i zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem depozytów40.
Wstępna analiza rachunku zysków i strat pozwala zidentyfikować wielkości
wpływające w największym stopniu na wynik finansowy banku albo na poziom
osiąganych przychodów czy ponoszonych kosztów. Daje też możliwość porównywania sytuacji finansowej banku z bankami grupy porównawczej.
Analiza wstępna rachunku przepływów środków pieniężnych pozwala określić, z jakich sfer działalności bank pozyskiwał środki pieniężne i w jakie sfery
działalności je angażował41. Poza tym umożliwia ocenę banku w zakresie wykorzystania środków płynnych i dysponowania środkami pieniężnymi. Z kolei ana38

39
40
41

Wzrost stanu aktywów, np. posiadanych papierów wartościowych, oznacza wydatek i jest
ujmowany w rachunku przepływów ze znakiem „–”, i odwrotnie, natomiast wzrost stanu pasywów, np. zobowiązań wobec sektora niefinansowego, oznacza wpływ środków i jest ujmowany
w rachunku ze znakiem „+”, i odwrotnie. Por. K. Jankowska, K. Baliński, Rachunkowość bankowa. Podręcznik, Difin, Warszawa 2004, s. 221-222.
E. Popowska, W. Wąsowski, Rachunkowość, s. 110.
K. Jankowska, K. Baliński, Rachunkowość, s. 228; A. Kopiński, Analiza, s. 82-101.
Szerzej: A. Kopiński, Analiza, s. 125-131.
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liza sprawozdania ze zmian w kapitale własnym pokazuje zmiany w poziomie tego
kapitału w analizowanym okresie, ze wskazaniem ich źródeł, np. pokrycie straty, przeznaczenie części zysku na powiększenie funduszy własnych, nowa emisja
akcji42.
Opinie formułowane na etapie wstępnej analizy powinny być weryfikowane
w pogłębionej analizie wskaźnikowej, o czym będzie mowa poniżej.
5.	Analiza wskaźnikowa sytuacji przedsiębiorstwa bankowego

W przypadku analizy wskaźnikowej wylicza się wskaźniki relacji, ilustrujące
wzajemny stosunek badanych wielkości. Są one stosowane do oceny poszczególnych obszarów i aspektów działania banku. Podstawę wyliczenia stanowią dane
finansowe zarówno z bilansu, jak i z rachunku zysków i strat. Liczba analizowanych wskaźników może być w zasadzie nieograniczona, ale powinna być dostosowana do potrzeb. To nie liczba wskaźników ani ich wielkość, ale umiejętność
interpretacji jest w analizie najważniejsza. Kształtowanie się wskaźników można
porównywać w ujęciu dynamicznym, w stosunku do innych banków o podobnej
skali i profilu działania, w stosunku do wielkości planowanych oraz zalecanych.
5.1.	Analiza efektywności działania banku

Analiza efektywności ekonomicznej jest jednym z najważniejszych aspektów
analizy ekonomiczno-finansowej. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze
grupy wskaźników wykorzystywane do oceny działalności banku.
5.1.1. Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności pozwalają ocenić efektywność działania pod kątem
realizacji głównego (przynajmniej w bankach komercyjnych) krótkookresowego celu działania, jakim jest maksymalizacja zysków. Sposób obliczania ujęto
w tabeli 5.
Tabela 5. Wskaźniki rentowności
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Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Iwanicz-Drozdowska, Analiza i ocena,
s. 576; M. Zaleska, Ocena sytuacji, s. 607-610.

Do wyliczania wskaźników ROE i ROA wykorzystywane są dane z bilansu
(stan na dany dzień) i rachunku zysków i strat (strumień w danym okresie). Dlatego w odniesieniu do danych z bilansu postuluje się uwzględnianie średniego
poziomu zarówno kapitałów własnych, jak i aktywów ogółem. Poza tym można
wyliczać rentowność netto lub brutto, w zależności od tego, czy podstawą jest
wynik finansowy netto, czy brutto.
5.1.2. Wskaźniki operacyjne

Do oceny efektywności ekonomicznej działalności banku, oprócz wskaźników
rentowności, wykorzystuje się ponadto wskaźniki operacyjne, z których wybrane
ujęto w tabeli 6.
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As * 100%
dnia
wartość
aktywów
Po
– –przychody
odsetkowe
tywa
przynoszące
odsetkowy
przychody
operacyjne
K – przychód
koszty
działania
bankuodsetkowe
w,
który
obrazuje,
jakie
koszty
bank,
As
zty
działania
banku
RPop
–ponosi
rezerwy
ogólne
i celowe
jąc
kapitałami
obcymi
1
zł
aktywów
dnia
wartość
aktywów
Po
–
przychody
odsetkowe
R – przychód
rezerwy ogólne
i celowe
tywa
przynoszące
odsetkowy
Pop
– przychody
operacyjne
zty
działania
banku
R
–
rezerwy
ogólne
i
celowe
jąc
kapitałami
obcymi
1
zł
aktywów
szty
odsetkowe
Ru
–– rezerwy
utworzone
w danym okresie
Ko –przychód
koszty odsetkowe
tywa
przynoszące
odsetkowy
Pop
–przychody
przychody
operacyjne
dnia
wartość
aktywów
Po
odsetkowe
zty
działania
banku
R
–
rezerwy
ogólne
i
celowe
szty
odsetkowe
Ru
–
rezerwy
utworzone
wwdanym
Ru – rezerwy utworzone w danym okresie
dnia wartość
aktywów
Po
– rezerwy
przychody
odsetkowe
oszty
operacyjne
Rr
–
rozwiązane
danymokresie
okresie
zty
działania
banku
RPop
––rezerwy
ogólne
i celowe
tywa
przynoszące
odsetkowy
– przychody
operacyjne
Kopprzychód
– koszty operacyjne
szty
odsetkowe
Ru
rezerwy
utworzone
w
danym
okresie
oszty
operacyjne
Rr
–
rezerwy
rozwiązane
w
danym
okresie
tywa przynoszące
przychód odsetkowy
Pop ––przychody
operacyjne bankowej
asywa
obciążone
wynik
na działalności
Rr odsetkami
– rezerwy rozwiązane w danym okresie
szty
odsetkowe
Ru
rezerwy
utworzone
wwdanym
okresie
zty
działania
banku
RWFb
–––rezerwy
ogólne
i celowe
oszty
operacyjne
Rr
rezerwy
rozwiązane
danym
okresie
asywa
obciążone
– wynik
na działalności
bankowej
Pooodsetkami
– pasywa obciążone odsetkami
zty
działania
banku
RWFb
– rezerwy
ogólne
i celowe
oszty
operacyjne
Rr
rozwiązane
w
danym
okresie
szty
odsetkowe
Ru
–
rezerwy
utworzone
w
danym
okresie
WFb
– wynik na działalności bankowej WFb – wynik na działalności bankowej
asywa
obciążone
odsetkami
szty odsetkowe
Ru – rezerwy utworzone w danym okresie
asywa
obciążone odsetkami
WFb
– wynikrozwiązane
na działalności
bankowej
oszty operacyjne
Rr
– rezerwy
w danym
okresie
Źródło: opracowanie własne naRrpodstawie
Iwanicz-Drozdowska,
Analiza i ocena,
oszty operacyjne
– rezerwyM.rozwiązane
w danym okresie
asywa obciążone odsetkami
WFb – wynik na działalności bankowej
s. 577;
M. Zaleska, Ocena sytuacji,WFb
s. 613-614.
asywa obciążone
odsetkami
– wynik na działalności bankowej

W przypadku niektórych wskaźników przyjmuje się określone zalecenia. Na
przykład relacja wyniku z odsetek do aktywów dochodowych powinna (przy założeniu braku inflacji) wynosić co najmniej 4,5%. Negatywnie oceniana jest sytuacja, gdy marża kształtuje się poniżej 3%43.
5.1.3. Wskaźniki efektywności zatrudnienia

Sposób wyliczenia wskaźników wykorzystywanych do oceny efektywności
zatrudnienia ujęto w tabeli 7.
43

M. Zaleska, Ocena sytuacji, s. 613.
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Tabela 7. Wskaźniki efektywności zatrudnienia
Rentowność
pracy informuje,
wjakim
jakim stopniu
zatrudniony
pracownik
Rentowność
pracy
informuje,
w
stopniu
zatrudniony
Rentowność
w
jakim
stopniu
przyczyniłinformuje,
się do osiągnięcia
finansowego
Rentowność pracy
pracy
informuje,
w wyniku
jakim
stopniu zatrudniony
zatrudniony
pracownik przyczynił
przyczynił się do
osiągnięcia wyniku
finansowego
pracownik
pracownik przyczynił się
się do
do osiągnięcia
osiągnięcia wyniku
wyniku finansowego
finansowego
Wartość
majątku
na
jednego
zatrudnionego
Wartość majątku
majątku na
na jednego
jednego zatrudnionego
zatrudnionego
Wartość
Wartość majątku na jednego zatrudnionego

WF
WF
%
WF ** 100
* 100
100%
%
Ls
Ls
Ls
As
As
WMz
=
As
WMz
=
WMz = Ls
Ls
Ls
Wskaźnik
efektywności
wynagrodzeń
koszty
Kos
Wskaźnik efektywności
wynagrodzeńinformuje,
informuje, jakiejakie
koszty osobowe
Wskaźnik
efektywności
wynagrodzeń
informuje,
jakie
koszty
Kos
Wskaźnik efektywności
wynagrodzeń
informuje, jakie koszty WEw
= Kos
WEw
ponosi
bank
zł aktywów
osobowe
ponosi
bank
nana111zł
aktywów
WEw =
= As
osobowe
As
osobowe ponosi
ponosi bank
bank na
na 1 zł
zł aktywów
aktywów
As
Suma
bilansowa
na
jednego
zatrudnionego
SB
Suma
bilansowa
na
jednego
zatrudnionego
SB
Suma
bilansowa
na
jednego
zatrudnionego
Suma bilansowa na jednego zatrudnionego
SBz
=
SB
SBz
SBz =
= Ls
Ls
Ls
Rp =
Rp
Rp =
=

As
–
średnia
wartość
aktywów
Ls
–
średni
stan
zatrudnienia
As –
– średnia
średnia wartość
wartość
aktywów
Ls –
– średni
średni stan
stan zatrudnienia
zatrudnienia
As – średnia
wartość aktywów
As
aktywów
Ls
Kos
–
koszty
osobowe
SB
–
suma
bilansowa
Ls
–
średni
stan
zatrudnienia
Kos
SB
Kos –
– koszty
koszty osobowe
osobowe
SB –
– suma
suma bilansowa
bilansowa
Kos – koszty (z
osobowe
WF
–
wynik
finansowy
działalności
bankowej,
operacyjnej,
brutto
lub
netto)
WF
–
wynik
finansowy
(z
działalności
bankowej,
operacyjnej,
brutto lub
lub netto)
netto)
SB
–
suma
bilansowa
WF – wynik finansowy (z działalności bankowej, operacyjnej, brutto
WF – wynik finansowy (z działalności bankowej, operacyjnej, brutto lub netto)

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Iwanicz-Drozdowska, Analiza i ocena,
s. 578; A. Kopiński, Analiza, s. 165.

Powyższe wskaźniki prezentują różne efekty osiągnięte przez bank w stosunku
do nakładów poniesionych w związku z zatrudnieniem. Ich interpretacja powinna
być wyważona. Ograniczanie zatrudnienia, utrzymywanie niskich płac i kosztów
podnoszenia kwalifikacji mogą dać krótkotrwałe efekty w postaci ich poprawy,
ale w warunkach konkurencji prowadzą zwykle do utraty dotychczasowej pozycji
na rynku44.
5.2. Wskaźniki płynności

Płynność to zdolność do finansowania aktywów i terminowego wykonywania zobowiązań w toku normalnej działalności banku lub w innych warunkach,
które można przewidzieć, bez konieczności poniesienia straty45. Jest to jeden
z najważniejszych aspektów oceny, biorąc pod uwagę, że do utrzymywania płynności płatniczej, dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób
zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań zgodnie z terminami ich płatności, banki są zobligowane ustawowo46. Dlatego KNF ustaliła wiążące je miary
44
45
46

A. Kopiński, Analiza, s. 167.
Uchwała nr 386/2008 KNF z dnia 17.12.2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, Dz.Urz. KNF nr 8, poz. 40, § 1, ust. 2 pkt 2.
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 (tekst jedn.) ze zm.,
art. 8.
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płynności (tabela 8). Odrębne wymagania określono dla oddziałów instytucji
kredytowych47.
Tabela 8. Miary płynności
Nazwa

Sposób wyliczenia

Zalecana wielkość

Nadzorcze miary płynności krótkoterminowej
Luka płynności
krótkoterminowej

Różnica pomiędzy sumą podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w dniu sprawozdawczym a wartością środków
obcych niestabilnych

≥ 0 w każdym dniu
sprawozdawczym

Współczynnik płynności
krótkoterminowej

Iloraz sumy wartości podstawowej i uzupełniającej rezerwy
płynności w dniu sprawozdawczym do wartości środków
obcych niestabilnych

≥ 1 w każdym dniu
sprawozdawczym

Współczynnik
pokrycia aktywów
niepłynnych funduszami własnymi

Iloraz funduszy własnych banku pomniejszonych o łączną
wartość wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego
i ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta do aktywów niepłynnych

Współczynnik
pokrycia aktywów niepłynnych
i o ograniczonej
płynności funduszami własnymi
i środkami obcymi
stabilnymi

Iloraz sumy funduszy własnych banku pomniejszonych o łączną ≥ 1 w każdym dniu
wartość wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego
sprawozdawczym
i ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta i środków
obcych stabilnych do sumy aktywów niepłynnych i aktywów
o ograniczonej płynności

Nadzorcze miary płynności długoterminowej
≥ 1 w każdym dniu
sprawozdawczym

Wymagane współczynniki dla banku, którego średnia miesięczna wartość sumy bilansowej na koniec każdego
miesiąca w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przekroczyła 200 mln zł
Współczynnik
Iloraz sumy wartości podstawowej i uzupełniającej rezerwy
udziału podstawo- płynności w dniu sprawozdawczym do wartości aktywów
wej i uzupełniającej ogółem
rezerwy płynności
w aktywach ogółem
Współczynnik
pokrycia aktywów
niepłynnych funduszami własnymi

≥ 20% w każdym dniu
sprawozdawczym

Iloraz funduszy własnych banku pomniejszonych o łączną war- ≥ 1 w każdym dniu
tość wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego, z tytu- sprawozdawczym
łu ryzyka rozliczenia dostawy i z tytułu ryzyka kontrahenta do
aktywów niepłynnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwały nr 386/2008 KNF z dnia 17.12.2008 r.
w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, § 4, ust. 1, § 5, ust. 1 i § 8, ust. 1 i 2.

Jeśli miary płynności ukształtowałyby się poniżej limitów, istnieje obowiązek
powiadomienia KNF w ciągu najpóźniej 5 dni roboczych i podjęcie działań zmie-

47

Uchwała nr 386/2008 KNF z dnia 17.12.2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, Dz.Urz. KNF nr 8, poz. 40, § 9, ust. 2, 3, 4.
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rzających do przywrócenia poziomu środków zabezpieczających płynność do
adekwatnego poziomu48.
5.3. Wskaźniki adekwatności kapitałowej

Do oceny adekwatności kapitałowej wykorzystuje się wymagany poziom
wyposażenia kapitałowego. Bank jest zobowiązany utrzymywać sumę funduszy własnych oraz dodatkowych pozycji bilansu banku określonych przez KNF
(tzw. kapitał krótkoterminowy) na poziomie nie niższym niż wyższa z następujących wartości49:
– suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka prowadzonej działalności oraz przekroczenia limitów i naruszenia innych norm
określonych w ustawie;
– oszacowana przez bank kwota niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności banku oraz
zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka (kapitał wewnętrzny).
Spełnienie tego wymogu oznacza, że bank posiada fundusze własne w wysokości adekwatnej do skali podejmowanego ryzyka. W przeciwnym wypadku
musiałby je powiększyć albo ograniczyć zakres działalności. Suma wymogów
kapitałowych jest wyliczana na podstawie uchwały KNF, a elementy funduszy
własnych ujęto w tabeli 9.
Tabela 9. Elementy funduszy własnych banków
Fundusze podstawowe

Fundusze uzupełniające

1) fundusze zasadnicze banku, które zależą od jego
formy prawnej, określone w ustawie Prawo bankowe (art. 127, ust. 2 pkt 1)
2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych
wymienione w ustawie Prawo bankowe (art. 127,
ust. 2 pkt 2) i określone przez KNF w uchwale
nr 434/2010 z 20.12.2010 r. (par. 4)
3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe,
wymienione w ustawie Prawo bankowe (art. 127,
ust. 2 pkt 3) i określone przez KNF w uchwale
nr 367/2010 z 12.10.2010 r. (par. 2 i 5)

1) fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego,
dokonanej na podstawie odrębnych przepisów
zgodnie z ustawą Prawo bankowe (art. 127, ust. 3,
pkt 1)
2) pozycje zaliczane za zgodą KNF wymienione
w ustawie Prawo bankowe (art. 127, ust. 3, pkt 2)
3) inne pozycje określone przez KNF w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w uchwale KNF
nr 367/2010 z 12.10.2010 r. (par. 3)
4) pomniejszenia funduszy uzupełniających,
określone przez KNF w uchwale nr 367/2010
z 12.10.2010 r. (par. 4)

Źródło: opracowanie własne.
48
49

Tamże, § 13, ust. 1 i § 14.
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 (tekst jedn.) ze zm., art.
128, ust. 1 pkt 2.
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Poza wymaganiami odnośnie do kapitału banki muszą utrzymywać współczynnik wypłacalności na poziomie minimum 8%, przy czym banki nowo
powstałe na poziomie co najmniej 15% przez pierwszy rok działania i co najmniej
12% przez drugi rok działania50. Współczynnik ten jest wyliczany, jako relacja
funduszy własnych, powiększonych o kapitał krótkoterminowy do pomnożonego
przez 12,5 całkowitego wymogu kapitałowego, wyrażona w procentach51.
5.4. Wskaźniki oceny jakości aktywów i pasywów

Wskaźniki jakości aktywów umożliwiają określenie, czy dana grupa aktywów
posiadanych przez bank jest bezpieczna i pewna52. Wśród nich można wyliczyć
wskaźniki jakości należności banku, określające udział procentowy należności
zagrożonych w portfelu należności bądź udział poszczególnych kategorii należności zagrożonych (poniżej standardu, wątpliwe, stracone) w tym portfelu. Można
także ustalić udział w portfelu należności pod obserwacją. Im niższa wielkość tych
wskaźników, tym lepsza jakość portfela należności banku i niższy poziom ryzyka
kredytowego. Z kolei wzrost udziału należności zagrożonych stanowi zapowiedź
zwiększonych odpisów na rezerwy celowe oraz wzrostu możliwych strat banku.
Bardzo przydatny jest także wskaźnik aktywów pracujących, który określa
udział aktywów pracujących (generujących przychody) w aktywach netto ogółem.
Do aktywów netto nie zalicza się gotówki i jej substytutów, należności zagrożonych, rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych oraz
pozycji „inne aktywa”53.
Do oceny wyposażenia kapitałowego i poziomu wynikającego stąd bezpieczeństwa można wykorzystać wskaźnik udziału kapitału własnego w pokryciu
finansowym aktywów. Jest on wyliczany jako relacja funduszy własnych do wartości aktywów wyrażona w procentach.54 Teoretycznie im wskaźnik wyższy, tym
lepiej, bo w tym większym stopniu majątek banku finansowany jest przez fundusze własne. Jak już jednak wspomniano, jego poziom nie przekracza zwykle 10%.
Działalność kredytową banki finansują głównie kapitałami obcymi. W związku
z tym do dalszej analizy przydatne mogą być także:
– wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia, określający udział kapitału obcego
(zobowiązań banku) w finansowaniu majątku, wyrażony w %, i
– wskaźnik pokrycia należności kredytowych depozytami, wyliczany jako stosunek depozytów ogółem do kredytów ogółem, wyrażony w %.
50
51

52
53
54

Tamże, ust. 3.
Uchwała KNF nr 76/2010 z dnia 10.03.2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, Dz.Urz. KNF nr 2,
poz. 11, ze zm., par. 10.
M. Iwanicz-Drozdowska, Analiza i ocena, s. 580.
Tamże, s. 581.
A. Kopiński, Analiza, s. 149.

ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA BANKOWEGO A JEGO WIZERUNEK

451

5.5. Wskaźniki giełdowe

Wskaźniki giełdowe informują, jak rynek kapitałowy (giełda) ocenia dany
bank. Ponieważ w ich konstrukcji uwzględnia się kurs giełdowy, mogą być wyliczane jedynie dla tzw. banków giełdowych. Wskaźniki te pozwalają inwestorom
ocenić sytuację banku i podjąć decyzję o ewentualnym zakupie lub sprzedaży
akcji. Sposób wyliczania zawarto w tabeli 10.
Tabela 10. Wskaźniki giełdowe

Wskaźnikzysku,
cena do zysku, określający krotność
nadwyżki
kursu giełdowego
Wskaźnik
krotność
nadwyżki
kursu
Wskaźnik cena
cenaakcjido
dow stosunku
zysku,do określający
określający
krotność
zysku przypadającego
na akcję nadwyżki kursu
giełdowego
giełdowego akcji
akcji w
w stosunku
stosunku do
do zysku
zysku przypadającego
przypadającego na
na akcję
akcję

cena do wartości
księgowej ilustruje
stosunek
kursu giełdowego
Wskaźnik cena
cenaWskaźnik
do wartości
wartości
księgowej
ilustruje
stosunek
kursudo
Wskaźnik
do
księgowej
ilustruje
stosunek
kursu
wartości księgowej (aktywów netto) na akcję
giełdowego do
do wartości
wartości księgowej
księgowej (aktywów
(aktywów netto)
netto) na
na akcję
akcję
giełdowego
Stopa dywidendy,
dywidendy,
określająca
opłacalność
zakupu
akcji
uwzględniając
Stopa
dywidendy, określająca
opłacalność
zakupuakcji
akcji, uwzględniając
otrzyStopa
określająca
opłacalność
zakupu
uwzględniając
mywane
dochody
w
postaci
dywidendy
otrzymywane dochody
dochody w
w postaci
postaci dywidendy
dywidendy
otrzymywane

D–
– wielkość
wielkość dywidendy
dywidendy
wypłaconej
przez przez
spółkę
D – wielkośćwypłaconej
dywidendy wypłaconej
spółkę
D
przez
spółkę
Wk – wartość księgowa
La
–
liczba
akcji
La – liczba akcjiLa – liczba akcji
Pg –
– kurs
kurs giełdowy
giełdowy
akcji
Z – zysk
netto
Pg
akcji

Pg
Pg
P
= Z / La
P // E
E=
Z / La
Pg
P/BV =
= Pg
P/BV
Wk
Wk // La
La
D
/
La
Sd =
= D / La
Sd
Pg
Pg

Wk –
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Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Iwanicz-Drozdowska, Analiza i ocena,
s. 581; A. Kopiński, Analiza, s. 168-169.

Na tle przeglądu wskaźników finansowych należy stwierdzić, że kluczową rolę
w ocenie kondycji ekonomiczno-finansowej banku odgrywają: adekwatność kapitałowa, jakość aktywów, płynność finansowa i zysk osiągany w warunkach przyjętego ryzyka.
6.	Sprzężenie zwrotne pomiędzy sytuacją ekonomiczno-finansową banku a jego wizerunkiem

Wizerunek banku bywa określany jako niematerialny element jego majątku.
Ma on znaczenie w procesie podejmowania decyzji przez klientów, zwłaszcza
wówczas, kiedy pomiędzy ofertami konkurencyjnych banków trudno w obiektywny sposób dostrzec istotne różnice55, co często się zdarza. Standardowa oferta
poszczególnych banków różni się w zasadzie w niewielkim stopniu, a różnice te
nie pozwalają często na podjęcie jednoznacznej decyzji uwzględniającej wszyst55

J. Grzywacz, Marketing, s. 164.
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kie parametry wyboru. W takim przypadku wizerunek będzie z pewnością ważnym kryterium wyboru oferty konkretnego banku, a dzięki temu może korzystnie
wpływać na wielkość sprzedaży i osiągany przez bank wynik finansowy, gdyż maksymalizacja zysków jest przecież podstawowym, krótkookresowym celem działalności banków56. Wzrost wielkości sprzedaży znajdzie także odbicie w innych
sprawozdaniach finansowych (np. produktów depozytowych, czy kredytowych
w bilansie), a w związku z tym może mieć wpływ na poprawę oceny jego sytuacji
ekonomiczno-finansowej dokonywanej na podstawie danych sprawozdawczych.
Z drugiej strony pozytywna ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku
ma z pewnością wpływ na kształtowanie wizerunku, które odbywa się głównie
przez public relations i sponsoring, dzięki budowaniu wiarygodności poprzez prezentowanie banku jako instytucji pewnej, stabilnej, odpowiedzialnej, nowoczesnej
i zorientowanej społecznie, o wiarygodnej reputacji57. Jak wynika z badania przeprowadzonego na przełomie stycznia i lutego 2012 r. przez TNS Pentor, poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do banku to jedne z głównych kryteriów wyboru
jego oferty58. Chociaż rozpowszechnianie informacji o banku należy do głównych
zadań public relations59, trudno sobie wyobrazić kształtowanie przezeń pozytywnego wizerunku banku o złej kondycji finansowej. Taki bank nie będzie z pewnością zainteresowany publicznym udostępnianiem jakichkolwiek (a zwłaszcza
ekonomiczno-finansowych) informacji na swój temat. Jeśli osiągany wynik nie
będzie zadowalający, trudno także mówić o działalności sponsorskiej.
Podsumowanie

W warunkach wzrostu konkurencji i zwiększającego się ryzyka przy podejmowaniu decyzji przez banki szczególnego znaczenia nabiera dostęp do obiektywnych ocen sytuacji ekonomiczno-finansowej, które opierają się na analizie danych
prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Pozwalają one ograniczać ryzyko i eliminować skutki błędnych decyzji, umożliwiają podjęcie odpowiednich
działań w celu poprawy efektywności, lepszego wykorzystania zasobów, sprosta56

57

58

59

Jest to w szczególności cel banków komercyjnych. Nieco inaczej sytuacja wygląda w bankach
spółdzielczych, których głównym celem jest zaspokajanie potrzeb członków, co nie oznacza jednak, że banki te nie są zainteresowane osiąganiem zysków.
Por. M. Macierzyński, W. Macierzyński, Public relations instytucji finansowych i giełd, [w:] Public
relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, pod red. J. Olędzkiego, D. Tworzydło, PWN,
Warszawa 2007, s. 255.
60% ankietowanych klientów banków deklarowało, że woli mniejszy zysk oraz gwarancję
zachowania zainwestowanego kapitału. Por. Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego. Wyniki badań opinii indywidualnych klientów posiadających zdeponowane środki pieniężne
w instytucjach finansowych, TNS Pentor, Warszawa 2012.
Por. J. Grzywacz, Marketing, s. 171.
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nia oczekiwaniom właścicieli i zapewnienia odpowiedniego poziomu płynności
i adekwatności kapitałowej60. Oprócz osób zarządzających bankiem korzystają
z nich także inne podmioty, chociaż głównym zadaniem tego typu narzędzi jest
wspomaganie procesów podejmowania decyzji na różnych szczeblach. Trzeba
jednak pamiętać, że wiarygodność dokonywanych ocen jest zdeterminowana wiarygodnością i rzetelnością danych, na podstawie których ich dokonano. Dlatego
też sprawozdanie finansowe banku podlega badaniu, którego celem jest wyrażenie
opinii przez biegłego rewidenta, czy jest ono zgodne z zastosowanymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanego banku.
Pozytywna ocena sytuacji banku dokonana na podstawie danych sprawo
zdawczych ma wpływ na jego wizerunek w oczach otoczenia. Elementem kształtowania wizerunku banku, prowadzącym do umacniania jego pozycji rynkowej
i wzrostu sprzedaży jest promocja, będąca jednym z narzędzi zarządzania, które wpływa na kreowanie popytu na usługi finansowe oraz na efekty rywalizacji
z konkurencją. Trudno jednak zabiegać o przychylność otoczenia dla banku o złej
kondycji finansowej, na dodatek nieprzestrzegającego zasad etyki. Taki bank
nie będzie zainteresowany upublicznianiem informacji na swój temat, a szczególnie danych ekonomiczno-finansowych świadczących o niezbyt silnej pozycji
czy zagrożeniu utratą stabilności. Brak poczucia bezpieczeństwa i przekonania
o wysokiej wiarygodności w ocenie klientów może się bardzo szybko przełożyć
na spadek zaufania do banku, a w konsekwencji rezygnację z jego usług i oferowanych produktów. Niska efektywność nie sprzyja także rozwojowi działalności
sponsorskiej. Natomiast popularyzacja pozytywnych ocen sytuacji banku, wysokiego zaangażowania we wspieranie społeczności lokalnej, działalności charytatywnej czy sponsorowanie celów społecznych może się z pewnością przyczynić do
promowania jego wizerunku.
Z drugiej strony wizerunek może być ważnym kryterium wyboru oferty
banku przez klientów, prowadzącego do wzrostu sprzedaży, zwiększenia wyniku
finansowego i poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej. Promowanie i ochrona
wizerunku banku odbywa się poprzez działania podejmowane w ramach public
relations. Bank stara się przekonać klientów, że wprawdzie prowadzi działalność
czysto komercyjną, nastawioną na maksymalizację zysków, ale jest przychylnie
nastawiony do lokalnego środowiska i działa na jego rzecz. Pozytywny wizerunek wpływa na przekonanie o rzetelności i uczciwości, co umożliwia powstanie
zaufania do banku. Większe zainteresowanie produktami bankowymi (np. kredytami czy depozytami) znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych
i przełoży się na pozytywną ocenę jego sytuacji.
60

Zaprezentowana metodologia oceny płynności i adekwatności kapitałowej ulegnie zmianie po
wprowadzeniu nowych regulacji nadzorczych związanych z Bazyleą III i dyrektywą CRD IV.
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Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że banki powinny
dbać o swój wizerunek, jeśli – w dążeniu do realizacji zakładanych celów – chcą
być postrzegane jako instytucje zaufania publicznego, a nie hipermarkety z produktami na sprzedaż, nastawione na czysto komercyjne efekty.
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Helena Żukowska1

Znaczenie audytu zewnętrznego dla oceny
zdolności kredytowej przedsiębiorcy

Wprowadzenie

Działalność gospodarcza wymaga zaangażowania często znacznych nakładów finansowych. Tylko małe jednostki mogą się samofinansować, natomiast
większość przedsiębiorstw do rozwijania działalności na szerszą skalę potrzebuje
wspomagania finansowego ze strony banków czy rynku kapitałowego. Najczęściej
wykorzystywanym sposobem wsparcia finansowego działalności przedsiębiorstw
jest kredyt bankowy.
Banki w Polsce są instytucjami depozytowo-kredytowymi, to znaczy gromadzą depozyty i na ich podstawie udzielają kredytów. Ze środków powierzonych
bankom przez deponentów banki prowadzą działalność kredytową. Jako instytucje zaufania publicznego i pośrednicy finansowi stają między deponentami a kredytobiorcami i muszą zrobić wszystko, żeby w terminach przewidzianych umowami wyegzekwować spłatę kredytów w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań
wobec deponentów. Niewypłacalność kredytobiorców oznacza brak możliwości
zwrotu depozytów powierzonych bankowi, utratę płynności, a w dłuższej perspektywie zagrożenie jego działalności i upadłość, a w konsekwencji zagrożenie
stabilności całego sektora bankowego.
Potrzebę zabiegania o spłacalność kredytów rozumieją zarówno strony umowy kredytowej, jak też ustawodawca i regulatorzy, którzy tworzą ekonomiczne
i prawne warunki spłaty kredytów. Jednym z takich warunków wymaganych przez
prawo bankowe jest konieczność stwierdzenia zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu.
Dla badania zdolności kredytowej w procesie kredytowania, zarówno przed
udzieleniem, jak i po udzieleniu kredytu, duże znaczenie ma sprawozdawczość
finansowa podmiotów kredytowanych przez banki, gdyż dostarcza dużej ilości
1

Helena Żukowska, dr hab., prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział
Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Katedra Rachunkowości.
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informacji niezbędnych bankowi do oceny sytuacji finansowej (zdolności kredytowej) kredytobiorców. Sprawozdawczość finansowa ma też istotną zaletę – jest
w bardzo wysokim stopniu wiarygodna, gdyż jest sporządzana według pewnych
standardów rachunkowości i sprawozdawczości, gwarantujących tę wiarygodność.
1.	Istota zdolności kredytowej w procesie kredytowania

Banki pełnią bardzo ważną rolę w gospodarce narodowej. Sprowadza się
ona do udziału w kreacji kredytów, udziału w społecznym podziale pracy oraz
dokonywania alokacji i transformacji środków pieniężnych, ryzyka i informacji.
Z punktu widzenia oddziaływania banków na rozwój i wzrost gospodarczy najważniejszą funkcją jest funkcja kreacji pieniądza (udzielanie kredytów). Jednak
możliwość kreacji pieniądza bankowego jest ograniczona:
1) przez wysoki poziom ryzyka towarzyszącego operacjom kredytowym (niechęć banków do udzielania kredytów w sytuacji posiadania alternatywnych
sposobów inwestowania pieniądza wkładowego, np. obligacje państwowe);
2) ze względu na konieczność utrzymywania przez banki odpowiedniej wielkości płynnych rezerw banków (rezerwy obowiązkowej) oraz potrzebę tworzenia
rezerw na niespłacone kredyty, które obniżają efektywność działalności banków;
3) przez konieczny wysoki poziom optymizmu inwestorów i związane z tym
zapotrzebowanie na kredyty ze strony gospodarki;
4) przez nieposiadanie przez niektórych potencjalnych kredytobiorców zdolności do spłaty kredytów (tzw. zdolności kredytowej), warunkującej możliwość
udzielenia kredytów przez banki.
Rola banków udzielających kredytów jest więc niezmiernie istotna dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki2. Dzieje się tak dlatego, że większość polskich przedsiębiorstw skazana jest na korzystanie z kredytów z wielu
powodów.
Po pierwsze, prowadzą one do wzrostu wartości banków poprzez zwiększanie
rentowności (kapitałów własnych i aktywów), co w dużej mierze zależy od racjonalnego korzystania z kapitałów obcych i osiągania efektu dźwigni finansowej.
Po drugie, kapitał własny w większości polskich przedsiębiorstw jest zbyt
niski, by zaspokajać ich potrzeby finansowe, szczególnie na początku działalności, przez co korzystanie z obcych źródeł finansowania działalności gospodarczej,
głównie kredytów bankowych, jest uzasadnione3.
2

3

M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość Zagadnienia podstawowe,
Warszawa 2010, s. 17-20; W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość. Podręcznik akademicki,
Poltext, Warszawa 2008, s. 22-25; W.L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, Banki, rynek,
operacje, polityka, Poltext, Warszawa 2002, s. 12-15.
J. Uryga, W. Magielski, Zaciągamy kredyt, „Rachunkowość” 2006, nr 10, s. 2.
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Kredyty jako źródło finansowania są więc niezbędne dla sektora przedsiębiorstw, ale także są podstawą działalności dochodowej dla banków, gdyż stanowią najważniejszą pozycję aktywów każdego banku. Środki na akcję kredytową
banki pozyskują głównie w postaci depozytów od deponentów. Udzielając kredytów, banki muszą zapewnić bezpieczeństwo środków pieniężnych i utrzymywać
płynność płatniczą, aby móc wywiązać się ze swoich zobowiązań z tytułu przyjętych depozytów w określonych terminach. Między innymi z tego powodu ustawa
Prawo bankowe wprowadziła instytucjonalny (Komisja Nadzoru Finansowego)
i instrumentalny (różnego rodzaju regulacje prawne) nadzór nad działalnością
banków. Dodatkowym argumentem za nadzorowaniem działalności kredytowej
banków jest duże ryzyko utraty środków przekazanych kredytobiorcom. Bank,
udzielając kredytów, musi liczyć się z możliwością utraty wierzytelności, ponieważ kredytobiorca może nie spłacić kredytu lub jego części z wielu powodów,
najczęściej niezależnych od kredytobiorcy.
Nie rozwijając wątku kredytowania z uwagi na odległość od tematyki tego rozdziału, należy stwierdzić, że wysokie ryzyko strat związanych z działalnością kredytową banków spowodowało, że wprowadzono szereg prawnych instrumentów, aby
skutecznie zarządzać ryzykiem kredytowym oraz niwelować skutki niespłacania kredytów przez kredytobiorców. Instrumenty ograniczania ryzyka odnoszą się zarówno
do pojedynczych klientów, jaki i do całego portfela kredytowego banku, są stosowane
zarówno przed udzieleniem, jak i po udzieleniu kredytu. Niektóre instrumenty ograniczania ryzyka są zapisane w prawie bankowym. Są to limity koncentracji kredytowej, współczynnik wypłacalności, rezerwy na udzielone kredyty, procedura udzielania kredytów. Inne są wynikiem indywidualnych decyzji banków, jak np. ustalanie
prawnych zabezpieczeń spłaty kredytów oraz monitorowanie sytuacji finansowej
kredytobiorców, stanu zabezpieczeń spłaty oraz terminowości spłaty kredytów.
Analizując regulacje ustawy Prawo bankowe odnoszące się do ograniczania
ryzyka kredytowego, należy zauważyć, że ważnym instrumentem ograniczania
ryzyka kredytowego jest bezwzględna konieczność stwierdzenia zdolności kredytowej u potencjalnego kredytobiorcy. Niektórzy autorzy określają ją mianem
wiarygodności kredytowej4. Bank zobowiązany prawem bankowym musi uzależnić udzielenie kredytu od zdolności kredytowej. Według art. 70 ustawy Prawo
bankowe „przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego
kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”5. Bardziej ostrożne postępowanie banku odnosi się do kredytobiorców, którzy już na etapie starań
o kredyt wskazują na wyższe ryzyko kredytowe6:
4
5
6
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–

firmy rozpoczynające działalność gospodarczą, niedysponujące historią kredytową;
– przedsiębiorstwa, które utraciły zdolność kredytową;
– duże przedsięwzięcia inwestycyjne bądź projekty celowe.
Ustawa Prawo bankowe z 1997 r. wskazuje wyjątki, kiedy możliwe jest otrzymanie (udzielenie) kredytu podmiotowi ubiegającemu się o niego w sytuacji, gdy
nie posiada on zdolności kredytowej. Dopuszczalne jest to w przypadku: „ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu, przedstawienia
niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni – według oceny banku – uzyskanie zdolności
kredytowej w określonym czasie”7.
Jednakże w większości przypadków otrzymanie kredytu warunkuje fakt posiadania zdolności kredytowej. Badanie zdolności kredytowej jest elementem skomplikowanego procesu kredytowania (procedury kredytowej), na którą składają się:
– analiza wniosku kredytowego i dokumentów towarzyszących w zależności
od rodzaju kredytu i wymagań banku (będą one podstawą badania zdolności
kredytowej);
– badanie zdolności kredytowej wybraną metodologią;
– decyzja kredytowa;
– propozycja warunków kredytowania w umowie kredytowej;
– zabezpieczenia spłaty kredytu;
– postawienie kwoty kredytu do dyspozycji kredytobiorcy;
– spłata kredytu;
– monitorowanie spłaty kredytu, sytuacji finansowej kredytobiorcy i zabezpieczeń spłaty.
Badanie zdolności kredytowej powinno odbywać się zarówno przed, jak i po
udzieleniu kredytu. Przed udzieleniem kredytu stwierdzenie braku zdolności kredytowej w zasadzie eliminuje możliwość udzielenia kredytu. Po udzieleniu kredytu badanie zdolności kredytowej pozwala monitorować sytuację finansową,
zdolność do kontynuowania działalności oraz możliwość spłaty kredytu przez
kredytobiorcę. Z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej istotne są informacje przedłożone przez kredytobiorcę, pozwalające ocenić jego sytuację finansową,
oraz czynniki wpływające na tę sytuację.
2. Źródła informacji pozyskiwanych przez bank
do oceny zdolności kredytowej

Przeprowadzenie badania zdolności kredytowej i dokonanie jej oceny wiąże się z zapotrzebowaniem banku na liczne informacje o kredytobiorcy. Zakres
7

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tekst jedn., Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939, art. 70 ust. 2.
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zapotrzebowania na informacje o kredytobiorcy zależy od polityki kredytowej
banku (liberalna, restrykcyjna), rodzaju i wielkości kredytu, rodzaju i charakteru
kredytobiorcy, uwarunkowań zewnętrznych. Banki najczęściej wymagają bardzo
dużej liczby dokumentów i informacji od potencjalnych kredytobiorców. Klienci
traktują to jako przykrą dolegliwość, brak zaufania czy nadmierne zainteresowanie banku szczegółowymi informacjami na swój temat. Niektóre banki (z różnych
powodów) proponują kredyty z uproszczoną dokumentacją kredytową (np. bez
zabezpieczeń), szybko (np. w 24 godziny). Jednakże baza informacyjna dotycząca
potencjalnego kredytobiorcy powinna być dostateczna i rzetelna, aby bank mógł
skutecznie ograniczyć ryzyko kredytowe, a decyzja kredytowa banku była podjęta z przekonaniem, że kredytobiorca posiada możliwość spłaty kredytu wraz
z odsetkami.
Do oceny zdolności kredytowej przez bank informacje mogą być pozyskane
z dwóch źródeł – z samego banku (wewnętrzne) i spoza banku (zewnętrzne). Jeśli
chodzi o źródła wewnętrzne, to bank bierze pod uwagę znane mu dane o kredytobiorcy pochodzące ze wcześniejszej współpracy. Dzięki tej współpracy bank ma
możliwość określenia majątku, struktury źródeł finansowania, struktury własnościowej, osobowości i kwalifikacji osób kierujących firmą, sposobu zarządzania
nią, umiejętności prowadzenia negocjacji, solidności w przygotowywaniu danych
i dostarczaniu ich do banku w wyznaczonych terminach, trafności w sporządzaniu prognoz finansowych. Bank, korzystając z wewnętrznej bazy danych o swoich
klientach, może sprawdzać wykorzystanie kredytu, ustanowione zabezpieczenia,
terminowość płatności wobec banku, kontrahentów i innych jednostek przez
monitoring korzystania ze środków na rachunkach bankowych w danym banku.
Informacje zewnętrzne pochodzą zarówno od samego kredytobiorcy, jak
i od osób trzecich. Informacje od kredytobiorcy to: umowy lub statuty spółek,
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciąg z Krajowego Rejestru
Sądowego, zaświadczenie REGON, NIP, pełnomocnictwa, tytuły własności, nadane zezwolenia i koncesje na prowadzenie działalności oraz wypisy z ksiąg wieczystych, informacje o podmiotach powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie,
sprawozdania finansowe, zaświadczenie ZUS i US o niezaleganiu z płatnościami,
prognozy finansowe, prospekt emisyjny, biznesplany, wycenione przez rzeczoznawcę składniki majątku czy polisy ubezpieczeniowe ujawniane bankowi przez
klienta w celu ustalenia prawnych form zabezpieczenia kredytów8.
Źródła informacji do oceny zdolności kredytowej pochodzące od osób trzecich obejmują bazy danych innych banków oraz różnych instytucji. Za pośrednictwem baz danych innych banków wystawiane są opinie dotyczące wypłacalności
kredytobiorcy. Natomiast instytucjami niebankowymi, z których pozyskuje się
informacje, są: Biuro Informacji Kredytowej S.A., biura informacji gospodarczej,
8

Elementy finansów i bankowości, red. S. Flejterski, B. Świecka, CEDEWU, Warszawa 2006, s. 256.
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wywiadownie gospodarcze, agencje ratingowe, sądy rejestrowe. Najliczniejsze
informacje banki zdobywają w Biurze Informacji Kredytowej9. Biuro Informacji
Kredytowej S.A. (BIK S.A.) jest instytucją wspomagającą banki w podejmowaniu
decyzji kredytowych. Gromadzi ona, przetwarza i udostępnia informacje w formie
raportów, obrazujących całą historię kredytową kredytobiorców – osób fizycznych
i przedsiębiorstw – co pozwala minimalizować podejmowane przez banki ryzyko
kredytowe. Z informacji BIK S.A. mogą korzystać banki oraz instytucje posiadające prawo do udzielania kredytów zgodnie z przepisami prawnymi, które jednocześnie zobowiązane są przekazywać pełne i wiarygodne dane swoich klientów do
tej instytucji. Za rzetelność danych przekazywanych przez banki odpowiadają one
same, natomiast BIK S.A. ponosi odpowiedzialność za zgodność udostępnianych
informacji z otrzymanymi danymi i nie może dokonywać ich modyfikacji. Ponadto w raportach BIK S.A. nie podaje się nazwy źródła informacji, czyli z jakiego
banku ona pochodzi, ze względu na tajemnicę handlową. Informacje gromadzone
przez BIK S.A. i udostępniane użytkownikom stanowią tajemnicę bankową. Podstawowym raportem, z którego korzystają banki, jest Raport Kredytowy Klienta.
Stanowi on niezbędny element w momencie oceny zdolności kredytowej klienta. Zawarte w nim dane to informacje o rachunkach kredytowych klienta, stanie
zadłużenia, terminowości spłat, o dokumentach zastrzeżonych z bazy danych prowadzonej przez Związek Banków Polskich, o zapytaniach dawnych i bieżących na
temat klienta, kierowanych przez banki do BIK S.A.10
Najczęściej wyróżnia się dwa rodzaje zdolności kredytowej: formalnoprawną
i merytoryczną. Zdolność formalnoprawna, inaczej wiarygodność prawna kredytobiorcy, oznacza jego zdolność do czynności prawnych, czyli zdolność reprezentowania praw podmiotu, np. w procesie podpisywania umów kredytowych.
Zdolność merytoryczna może być analizowana w dwóch obszarach – personalnym i ekonomicznym11. Aspekt personalny pozwala ocenić wiarygodność
kredytobiorcy – stopień zaufania do niego. Aspekt personalny ma największe znaczenie w przypadku przedsiębiorców, osób fizycznych, ponieważ bada się takie
elementy, jak: stan majątkowy, sytuację rodzinną, szeroko rozumianą reputację,
doświadczenie i kwalifikacje, umiejętności kierownicze i przywódcze. Ekonomiczny aspekt dominuje zaś w przypadku kredytów na działalność gospodarczą
i sprowadza się do oceny merytorycznej wiarygodności kredytowej, analizowanej
na podstawie danych ze sprawozdania finansowego. Informacje ze sprawozdania finansowego służą do oceny wstępnej sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz
obliczenia wskaźników pozwalających określić bieżącą i prognozować przyszłą
9
10
11

Szerzej na temat Biura Informacji Kredytowej: M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie ryzykiem
bankowym, Warszawa 2012, s. 94-95.
M. Magierka, Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa [mps niepublikowany, UMCS, Lublin 2009], s. 25 i n.
J. Grzywacz, Podstawy bankowości. System bankowy. Kredyty i rozliczenia. Ryzyko i ocena banku.
Marketing, Difin, Warszawa 2006, s. 159.
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sytuację finansową przedsiębiorstwa. Aczkolwiek dane ze sprawozdania finansowego są podstawą merytorycznej oceny zdolności kredytowej, bank musi przeprowadzić także ocenę wewnętrznych i zewnętrznych warunków funkcjonowania potencjalnego kredytobiorcy. Warunki wewnętrzne to np.: profil działalności,
rodzaj działalności, struktura majątku i bilansu, personel, kierownictwo, perspektywy rozwoju i inne. Uwarunkowania zewnętrzne to czynniki możliwego wpływu
otoczenia jednostki gospodarczej na jej sytuację finansową, np.: czynniki polityczne, zmiany prawa, polityka pieniężna i fiskalna i wiele innych12.
Oceny kondycji finansowej kredytobiorcy dokonuje się na podstawie dostarczonych przez kredytobiorcę sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów. Bank oprócz analizy sprawozdań finansowych bieżących i kilku okresów
poprzednich żąda od potencjalnego kredytobiorcy i przeprowadza badanie planów i prognoz finansowych odnoszących się do sytuacji jednostki po wykorzystaniu kredytu. Ważną częścią analizy sytuacji finansowej kredytobiorcy jest analiza stanu rozpoczętych inwestycji i dotychczasowego zadłużenia, liczby, wartości
i warunków zawartych transakcji, spisu możliwych do dyspozycji banku zabezpieczeń spłaty13.
3.	Zawartość informacyjna sprawozdania finansowego
dla potrzeb oceny zdolności kredytowej

Metodologia oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy może
być bardzo zróżnicowana. Proces badania zdolności kredytowej zmierza do ograniczania ryzyka działalności kredytowej i towarzyszących mu strat finansowych.
W praktyce istnieje wiele klasyfikacji systemów i modeli szacowania ryzyka kredytowego. Jedną z najnowszych jest podział stosownie do prawdopodobieństwa
wystąpienia zdarzenia niewykonania zobowiązania kredytowego (ang. default)
oraz wysokości straty oczekiwanej (ang. expected loss) i nieoczekiwanej (ang. unexpected loss). Uwzględniając podmiot konstruujący i dokonujący oceny, można
wskazać dwie grupy modeli – wewnętrzne (banku oceniającego) i zewnętrzne
(wyspecjalizowane agencje ratingowe). Innym podziałem modeli oceny ryzyka
kredytowego jest wyróżnienie14:
1) modeli jakościowych (wykorzystujących niemierzalne i opisowe cechy podmiotu ocenianego, np.: jakość zarządzania, siła związków zawodowych, pozycja rynkowa, siła przetargowa);
12
13
14

M. Magierka, Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, s. 20 i n.
M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2010, s. 259.
M.S. Wiatr, Współczesne metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, [w:] A. Szelągowska (red.), Bankowość korporacyjna, Cedewu, Warszawa 2011, s. 110-111.
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2) modeli ilościowych (wykorzystujących mierzalne, ilościowe cech ocenianego
podmiotu, bazujących na wyliczeniach matematycznych, statystycznych czy
ekonometrycznych, generujących pojedyncze wskaźniki, zbiory wskaźników
i syntetyzujących je);
3) modeli mieszanych (są to modele łączące modele ilościowe i jakościowe,
występujące najczęściej w postaci modeli scoringowych).
W praktyce bankowej wykształciły się zróżnicowane metodyki badania zdolności kredytowej, od bardzo rozbudowanych do bardzo prostych. Najczęściej stosowane są różnego rodzaju modele scoringowe15. Modele scoringowe pozwalają
oszacować poziom ryzyka i ekspozycji na ryzyko w przypadku każdego kredytobiorcy. Mogą być narzędziem wspierania analityków kredytowych, mogą też być
stosowane przy tworzeniu systemu monitoringu kredytowego oraz klasyfikacji
klientów ze względu na stopień związanego z nimi ryzyka. W większości metod
badania zdolności kredytowej podstawą jej oceny jest sprawozdanie finansowe,
pod warunkiem że jest sporządzane przez przedsiębiorstwo. Należy pamiętać, że
większość firm z sektora MSP prowadzi jedynie ewidencje dla celów podatkowych i nie sporządza sprawozdania finansowego (szerzej na ten temat w dalszej
części opracowania).
W każdym z elementów sprawozdania zobaczymy różne informacje przydatne do oceny zdolności kredytowej. Na przykład na podstawie bilansu możemy
ocenić:
– prawidłowość struktury zasobów (aktywów) jednostki;
– układ źródeł finansowania majątku;
– osiągnięty wynik finansowy (zysk lub strata);
– wielkość majątku netto;
– wielkość kapitałów własnych;
– wielkość zadłużenia w podziale podmiotowym i czasowym (długo- i krótkoterminowe);
– wielkość kapitału stałego;
– wielkość rezerw na ewentualne straty;
– relację zysku do aktywów ogółem;
– relację zysku do kapitału (funduszy) własnego.
Dane zawarte w bilansie uzupełniają informacje zawarte w rachunku zysków
i strat (wynik finansowy i jego struktura, elementy wpływające na wynik, czyli
przychody i koszty, struktura przychodów i kosztów).
Jednym z ważniejszych zasobów informacji do stwierdzenia zdolności kredytowej jest rachunek przepływów pieniężnych, sporządzany przez większe jednostki zobowiązane przez ustawę o rachunkowości do badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Rachunek przepływów pieniężnych wskazuje,
15

Szerzej na temat modeli scoringowych: M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Bankowość.
Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa 2010, s. 134-182.
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skąd jednostka gospodarcza czerpie zasoby pieniężne oraz w jaki sposób je rozdysponowuje (wydatki i wpływy związane z zakupem składników majątkowych,
spłatą zobowiązań, dywidendą, umorzeniem akcji lub udziałów). Na tej podstawie
możliwa jest ocena, które z działalności jednostki: operacyjna, inwestycyjna czy
finansowa, przyczyniły się do wygenerowania największej wartości gotówki przez
przedsiębiorstwo i jakie jest saldo przepływów strumieni pieniężnych. Z rachunku przepływów pieniężnych odnotujemy informację o tym, czy jednostka dysponuje możliwościami terminowego regulowania swoich zobowiązań. Ujemne przepływy pieniężne netto lub ujemne przepływy w działalności operacyjnej powinny
stanowić czynnik zniechęcający do udzielenia kredytu takiej jednostce.
Zestawienie zmian w kapitale własnym rozwija syntetyczne dane ujęte w bilansie przedsiębiorstwa w pozycji kapitał (fundusz) własny. W ocenie zdolności kredytowej pozwala budować obraz zarządzania kapitałami własnymi i wnioskować
o pozycji finansowej podmiotu oraz możliwościach jego rozwoju. Bogatym źródłem informacji o każdej jednostce jest także informacja dodatkowa.
Z uwagi na bogactwo informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym banki
w procesie oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy wykorzystują kompleksowo zasób danych ujętych w sprawozdaniu finansowym, co umożliwia
podejmowanie decyzji minimalizujących ryzyko kredytowe w działalności banku.
Ocena zdolności kredytowej, oparta na danych ze sprawozdania finansowego, przeprowadzana jest dodatkowo za pomocą wskaźników struktury i dynamiki danych sprawozdawczych, wskaźników rentowności, płynności, sprawności
działania i zadłużenia. Wskaźniki finansowe, analizowane w różnych konfiguracjach oraz kategoryzowane w różny sposób, stanowią podstawę oceny zdolności
kredytowej.
Analiza wartości poszczególnych wskaźników opartych na sprawozdaniach
finansowych powinna odbywać się w dłuższym przedziale czasowym. Dane z możliwie jak najbardziej bieżącego okresu należy porównywać z danymi z poprzednich okresów. Porównanie danych z kilku okresów pozwoli na określenie trendów
w rozwoju jednostki i umożliwia prognozowanie jej przyszłej sytuacji finansowej
(zdolności do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
Ważne jest, aby bank zabezpieczył sobie dostępność do sprawozdania finansowego na każdym etapie współpracy z kredytobiorcą, tak przed udzieleniem, jak
i po udzieleniu kredytu. Kredytobiorcy na ogół są skłonni odpowiadać na zapotrzebowanie banku na informację sprawozdawczą przed udzieleniem kredytu,
natomiast po udzieleniu kredytu, przy np. pogarszającej się sytuacji finansowej,
lub w trakcie roku obrotowego, gdy nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania, mogą unikać obowiązku dostarczania informacji sprawozdawczych bankowi.
Ustawa Prawo bankowe z 1997 r. stwarza możliwości dostępu do informacji o kredytobiorcy. Art. 70 pkt. 1 określa to w sposób następujący: „Kredytobiorca jest
obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do
dokonania oceny tej zdolności”.
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Bank powinien dodatkowo zagwarantować sobie w zapisach umowy kredytowej dostęp, w dowolnym momencie, do informacji o sytuacji finansowej i wyniku finansowym kredytowanej jednostki. Informatyzacja rachunkowości stwarza
takie możliwości. Utrudnianie takiego dostępu przez kredytobiorcę jest nieuzasadnione i powinno być sygnałem ostrzegawczym dla banku.
4.	Analiza zawartości sprawozdania finansowego
na potrzeby oceny zdolności kredytowej

Proces badania elementów sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa rozpoczyna analiza wstępna. Polega ona na interpretacji poszczególnych wartości elementów sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku
przepływów i innych) pod kątem wielkości, zmian (wzrostu, spadku), dynamiki
pozycji bilansowych, wyników z poszczególnych działalności, ujętych w rachunku
zysków i strat, oraz wielkości przepływów pieniężnych. Jej celem jest sformułowanie ogólnej oceny sytuacji finansowej badanej jednostki gospodarczej. Kierunki zmian analizowanych wielkości pozwalają stwierdzić, czy mają one charakter
pozytywny, czy może stanowią zagrożenie dla dalszego funkcjonowania16. Wnioski z analizy wstępnej są ważące dla dalszej analizy, gdyż mogą już na wstępie eliminować potencjalnego kredytobiorcę, a jeśli są pozytywne, określają też kierunki
dalszego badania zdolności kredytowej.
Analiza wstępna odbywać się może w kilku etapach – jako analiza pionowa
i pozioma danych sprawozdawczych. Analiza pionowa ma za zadanie ustalenie
i badanie wielkości oraz struktury aktywów, pasywów, przychodów i kosztów, wyniku finansowego oraz struktury źródeł przepływów pieniężnych. Ten rodzaj analizy
pozwala poznać proporcje tych wszystkich wielkości w badanej jednostce, prawidłowości i nieprawidłowości w tej strukturze. Analiza pionowa ma charakter statyczny, który dla pełnego obrazu sytuacji finansowej musi być uzupełniony analizą
dynamiczną (analiza pozioma), pozwalającą uchwycić trendy w rozwoju tej sytuacji.
Analizie pionowej i poziomej mogą być poddane wszystkie elementy sprawozdania finansowego. Obydwa rodzaje analizy mogą być prowadzone w wielkościach bezwzględnych (kwotowo), jak też względnych. Dobór i konstrukcja
wskaźników zależą od potrzeb analityka.
Analiza pionowa opiera się na analizie struktury zawartości poszczególnych sprawozdań. W przypadku analizy bilansu bierze się najczęściej pod uwagę
wskaźniki struktury aktywów ogółem, w tym aktywów trwałych i aktywów obrotowych, pasywów, w tym kapitałów własnych, zobowiązań i rezerw. Podstawowe
wskaźniki struktury aktywów ogółem to:
16

M. Zaleska, Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, SGH,
Warszawa 2005, s. 53-54.
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1) wskaźnik udziału aktywów trwałych w aktywach ogółem;
2) wskaźnik udziału aktywów obrotowych w aktywach ogółem;
3) podstawowy wskaźnik struktury aktywów (relacja aktywów trwałych do aktywów obrotowych).
Z kolei najważniejsze wskaźniki struktury aktywów trwałych to:
1) udział rzeczowych aktywów trwałych w aktywach trwałych;
2) udział gruntów w aktywach trwałych;
3) udział budynków w rzeczowych aktywach trwałych;
4) udział maszyn w rzeczowych aktywach trwałych.
Wskaźniki struktury aktywów obrotowych to:
– udział zapasów w aktywach obrotowych;
– udział należności w aktywach obrotowych;
– udział inwestycji krótkoterminowych w aktywach obrotowych.
Przykładowe wskaźniki struktury pasywów to:
1) wskaźnik struktury pasywów (relacja kapitałów własnych do zobowiązań
i rezerw);
2) wskaźnik udziału kapitału własnego w pasywach;
3) wskaźnik udziału zobowiązań i rezerw w pasywach;
4) wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych w zobowiązaniach
i rezerwach;
5) wskaźnik udziału zobowiązań krótkoterminowych w zobowiązaniach
i rezerwach;
6) wskaźnik udziału zobowiązań z tytułu dostaw w zobowiązaniach krótkoterminowych.
Na podstawie bilansów z kilku okresów sprawozdawczych można analizować
trendy w działalności przedsiębiorstwa. Służą do tego wskaźniki dynamiki.
Tabela 1. Wskaźniki dynamiki danych bilansowych
Wskaźniki dynamiki aktywów
Wskaźnik dynamiki aktywów ogółem
Wskaźnik dynamiki aktywów trwałych
Wskaźnik dynamiki aktywów obrotowych
Wskaźnik dynamiki rzeczowych aktywów trwałych
Wskaźnik dynamiki budynków
Wskaźnik dynamiki maszyn
Wskaźnik dynamiki zapasów
Wskaźnik dynamiki należności krótkoterminowych
Wskaźnik dynamiki inwestycji krótkoterminowych

Wskaźniki dynamiki pasywów
Wskaźnik dynamiki pasywów ogółem
Wskaźnik dynamiki kapitału własnego
Wskaźnik dynamiki kapitału obcego
Wskaźnik dynamiki zobowiązań krótkoterminowych

Źródło: opracowanie własne.

W analizie rachunku zysków i strat dla banku najważniejszy jest stan aktualny i tendencje w zakresie przychodów, kosztów i wyniku finansowego, w tym
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głównie w segmencie podstawowej działalności operacyjnej. Wskaźniki struktury
liczone z rachunku zysków i strat to:
– udział przychodów ze sprzedaży w przychodach ogółem;
– struktura procentowa przychodów;
– struktura procentowa kosztów i zysków nadzwyczajnych.
Z kolei wskaźniki dynamiki liczone z rachunku zysków i strat to:
– wskaźnik dynamiki przychodów ze sprzedaży;
– wskaźnik dynamiki zysku netto;
– wskaźnik dynamiki kosztów działalności operacyjnej.
W dalszej części analizy dla pogłębienia badania zdolności kredytowej analityk bankowy może w sposób podobny analizować rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym.
Z punktu widzenia wypłacalności kredytobiorcy wobec banku istotna jest analiza przesłanek wskazujących na możliwości płatnicze przedsiębiorstwa. Wymaga
ona przeanalizowania co najmniej17:
– wartości majątku i jego struktury;
– struktury kapitałów;
– struktury zobowiązań;
– płynności aktywów;
– wartości sprzedaży i jakości produkcji;
– pozycji na rynku;
– sprawności i kwalifikacji kadry zarządzającej oraz całego personelu;
– dywersyfikacji form aktywności gospodarczej.
Analiza wskaźnikowa stanowi uzupełnienie analizy wstępnej o wyznaczenie
na podstawie sprawozdań finansowych odpowiednich wskaźników i ich interpretację. Ilość wskaźników, jaka może być zastosowana do określenia sytuacji finansowej, jest bardzo duża. Jednak do oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez bank dokonuje się ich selekcji. Wskaźniki wykorzystywane do
oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, na podstawie których można określić
zdolność danej jednostki do spłaty zobowiązania wobec banku, można podzielić
na następujące grupy18:
– wskaźniki płynności, których analiza pozwoli ocenić zdolność firmy do terminowego regulowania zobowiązań;
– wskaźniki rentowności, które obrazują efektywność finansową i skuteczność
zarządzania przedsiębiorstwem;
– wskaźniki sprawności działania, które obrazują efektywność zarządzania majątkiem, zwłaszcza obrotowym, która poprawia płynność płatniczą
przedsiębiorstwa;
17
18

M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Bankowość, s. 258.
M. Iwanicz-Drozdowska, Zarządzanie ryzykiem, s. 132.
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–

wskaźniki zadłużenia i zdolności do spłaty kredytu pozwalają ocenić pozycję
finansową firmy w dłuższym okresie;
– wskaźniki struktury majątku i kapitału wskazują rodzaje źródeł finansowania
majątku oraz poziom dostosowania struktury majątku do charakteru działalności przedsiębiorstwa.
Wskaźniki poszczególnych kategorii mogą występować w różnych formułach.
M. Iwanicz-Drozdowska i W.L. Jaworski do oceny zdolności kredytowej proponują wymienione poniżej formuły wskaźników analizy wskaźnikowej19.
Tabela 2. Dobór wskaźników analizy wskaźnikowej do oceny zdolności kredytowej
Wskaźniki
1) GRUPA WSKAŹNIKÓW PŁYNNOŚCI
Wskaźnik płynności bieżącej, liczony jako relacja aktywów bieżących do pasywów bieżących powiększonych
o bieżącą ratę kredytu długoterminowego
Wskaźnik płynności szybkiej, liczony jako relacja aktywów bieżących pomniejszonych o zapasy do pasywów
bieżących powiększonych o bieżącą ratę kredytu długoterminowego
2) GRUPA WSKAŹNIKÓW RENTOWNOŚCI
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA), liczony jako stosunek wyniku finansowego netto do aktywów ogółem
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE), liczony jako stosunek wyniku finansowego netto do kapitału
własnego
Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS), liczony jako stosunek wyniku finansowego netto do przychodów ze
sprzedaży
Wskaźnik rentowności całkowitego kapitału, liczony jako stosunek wyniku finansowego netto do kapitału własnego i obcego
Wskaźnik obrotu aktywami, liczony jako relacja przychodów ze sprzedaży netto do aktywów ogółem
3) GRUPA WSKAŹNIKÓW SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA
Wskaźnik rotacji należności w dniach, liczony jako relacja przeciętnego zadłużenia do przychodów ze
sprzedaży
Wskaźnik obrotu zapasami, liczony jako stosunek przeciętnego stanu zapasów do przychodów ze sprzedaży
4) GRUPA WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI DŁUGU
Wskaźnik ogólnego zadłużenia, liczony jako relacja zobowiązań ogółem do aktywów ogółem
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitału własnego
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – stosunek zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego
Wskaźnik pokrycia długu 1 – zysk brutto plus odsetki odniesione do kwoty rat kapitałowych powiększonych
o odsetki
Wskaźnik pokrycia długu 2 – zysk netto plus odsetki odniesione do kwoty rat kapitałowych powiększonych
o odsetki
Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych – relacja zysku brutto powiększonego o odsetki do odsetek
Wskaźnik pokrycia zobowiązań z cash flow – stosunek zysku netto powiększonego o amortyzację do przeciętnego stanu zobowiązań
Relacja Dług do EBITDA20 – (zadłużenie do operacyjnego wyniku finansowego powiększonego o amortyzację)
19
20

M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, s. 133-134.
EBITDA – ang. Earning Before Interest and Tax, Deprecation and Amortization.
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5) GRUPA WSKAŹNIKI STRUKTURY MAJĄTKOWO-KAPITAŁOWEJ
Wskaźnik udziału kapitału własnego w całkowitym kapitale
Wskaźnik udziału kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów ogółem (stosunek kapitału obrotowego
netto do aktywów ogółem)
Wskaźnik obciążenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami długoterminowymi (relacja zobowiązań długoterminowych do pasywów ogółem)

Źródło: M. Iwanicz Drozdowska, W.L. Jaworski, Bankowość, s. 260-262.

M. Zaleska proponuje do oceny sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa na podstawie bilansu dodać takie wskaźniki, jak21:
1) obciążenie przedsiębiorstwa zobowiązaniami krótkoterminowymi (relacja
zobowiązań krótkoterminowych do pasywów ogółem);
2) wskaźnik pokrycia kapitałami krótkoterminowymi aktywów obrotowych
(stosunek kapitału krótkoterminowego do aktywów obrotowych);
3) wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (stosunek kapitału
własnego do aktywów trwałych);
4) wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym (relacja kapitału stałego do aktywów trwałych);
5) wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych kapitałem krótkoterminowym (relacja kapitału krótkoterminowego do aktywów obrotowych);
6) wskaźnik udziału kapitału obrotowego netto w finansowaniu aktywów obrotowych (relacja kapitału obrotowego netto do aktywów obrotowych).
Wskaźniki finansowe należące do wszystkich wyżej wymienionych grup uzupełniają się nawzajem i pozwalają zobrazować obecną oraz prognozować przyszłą sytuację finansową przedsiębiorstwa. Wszystkie zaprezentowane wskaźniki
są niezwykle istotne dla oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, ponieważ
ich wysokość stanowi źródło użytecznej informacji na temat jego kondycji finansowej. Powszechnie stosowane przez banki, są wyznacznikiem tego, czy kredyt
zostanie przyznany wnioskodawcy, czy też nie. W związku z tym podmioty gospodarcze dbają o możliwie jak najlepsze wyniki swojej działalności w sprawozdaniu
finansowym, aby m.in. w razie potrzeby mieć możliwość wsparcia finansowego ze
strony banków.
Z punktu widzenia właściwej oceny sytuacji finansowej i wiarygodności kredytowej ważny jest dobór odpowiedniego zestawu wskaźników, przypisanie pojedynczym wskaźnikom odpowiednich miar (punktów), skumulowanie punktów
i określenie grupy ryzyka związanego z danym kredytobiorcą.
21

M. Zaleska, Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, s. 59-60;
L. Bednarski, Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie poziomej
i pionowej oceny aktywów i pasywów bilansu, [w:] L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 89 i n.
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Rola sprawozdań finansowych wykorzystywanych w procesie oceny zdolności
kredytowej jest podstawowa. Stanowią one szerokie i często jedyne źródło informacji o sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa. Z uwagi na to wnioski
z analizy dokumentów finansowych są wyznacznikiem podjęcia pozytywnej bądź
negatywnej decyzji kredytowej przez bank. Dzięki przeszłym i bieżącym danym
pozwalają wnioskować o bieżącym i przyszłym standingu finansowym badanej
jednostki gospodarczej. Jest to bardzo istotne przy ocenie zdolności kredytowej,
ponieważ w dużej mierze od tego zależy, czy ubiegający się o kredyt podmiot
będzie w stanie spłacić zobowiązanie wobec banku w wyznaczonym terminie.
Prawidłowa analiza zdolności kredytowej na podstawie sprawozdania finansowego powinna odpowiedzieć na pytania22:
– Czy obecna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa umożliwi wywiązywanie
się ze zobowiązań wobec banku?
– Czy ryzyko kredytowe nie przekracza możliwej do przyjęcia wielkości?
– Czy działalność kredytobiorcy ma charakter stabilny?
Dlatego też istnieje tak wielki nacisk ze strony banku na dokładne badanie
przez analityków kredytowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw wnioskujących o kredyt. Pomóc ma w tym rozbudowany i szczegółowy sposób analizy,
która dzieli się na uzupełniające się nawzajem: analizę wstępną i analizę wskaźnikową sprawozdań finansowych. Zarówno analiza wstępna, jak i wskaźnikowa
opierają się na danych liczbowych, które traktowane są jako najbardziej obiektywne w ocenie zdolności kredytowej. Wnioski z tych analiz formułowane na podstawie obliczonych wskaźników struktury, dynamiki poszczególnych elementów
sprawozdań finansowych oraz wskaźników finansowych mają na celu wykrycie
wszelkich zagrożeń dla dalszego funkcjonowania badanego podmiotu gospodarczego, co z kolei przekłada się na rodzaj podejmowanej decyzji kredytowej.
Jednakże należy zauważyć, że sposób analizy sprawozdań finansowych przy
wykorzystaniu analizy wstępnej i wskaźnikowej w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa możliwy jest jedynie w odniesieniu do grupy podmiotów prowadzących pełną rachunkowość i sporządzających sprawozdania finansowe. Należy pamiętać o tym, że księgi rachunkowe prowadzą przedsiębiorstwa
osoby prawne, a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym spółki cywilne, jawne i partnerskie, tylko wtedy, gdy ich przychody netto ze sprzedaży i operacji finansowych przekroczą kwotę 1 mln 200 tys. euro. Przedsiębiorcy,
osoby fizyczne (także w spółkach cywilnych, jawnych i partnerskich) o mniejszej
skali przychodów mogą, ale nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych i nie mają
danych do sporządzenia sprawozdania finansowego według załącznika nr 1 ustawy o rachunkowości. Osoby te prowadzą ewidencje dla celów podatku dochodowego oraz podatku VAT (mogą prowadzić podatkową księgę przychodów i roz22

J. Grzywacz, Podstawy, s. 154.
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chodów, prowadzić ewidencję tylko przychodów i opłacać podatek zryczałtowany
lub opłacać podatek na podstawie karty podatkowej).
W grupie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiącej ponad
95% wszystkich polskich przedsiębiorstw, zaledwie niewiele ponad 8% prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą
o rachunkowości.
Przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe ustawa o rachunkowości
dzieli na trzy grupy, jeśli chodzi o pojemność informacyjną sporządzanego sprawozdania finansowego:
1) jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe w wersji podstawowej
(bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa według zawartości
wymienionej w załączniku 1 do ustawy o rachunkowości);
2) jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej
(bilans i rachunek zysków i strat według danych oznaczonych cyframi rzymskimi oraz informacja dodatkowa);
3) jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe w wersji rozszerzonej (bilans,
rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa są uzupełnione rachunkiem przepływów pieniężnych i zestawieniem zmian w kapitale własnym).
Jednostki te poddają swoje sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta.
Jedynie sprawozdanie finansowe jednostki w wersji rozszerzonej, podlegające obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta, stanowi dla kredytodawców wszechstronne źródło informacji. Wszystkie jego elementy uzupełniają się
nawzajem, tworząc w efekcie kompletny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz wyjaśniając zachodzące w nim procesy. Znacznie mniejszą zawartością
informacyjną cechuje się trzyelementowe sprawozdanie finansowe. Jeszcze bardziej ograniczony zakres informacji znajdzie analityk bankowy w sprawozdaniu
uproszczonym. Brak możliwości sporządzenia sprawozdania finansowego cechuje
podatników rozliczających się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Sytuacja finansowa jednostek z uproszczonymi formami ewidencji podatkowej musi być weryfikowana w odmienny sposób. Bank w tym celu stosuje zupełnie inne metody lub takie same jak w przypadku jednostek prowadzących księgi
rachunkowe, jednak bazując na ograniczonej liczbie wskaźników wykorzystywanych do oceny i większej ilości danych jakościowych. Powodem tego są trudności
w obliczeniu wszystkich wskaźników, które bez problemu wyznacza się przy rozszerzonej formule sprawozdania finansowego.
Jednak mimo istniejących różnic w możliwościach analitycznych sytuacji
finansowej przedsiębiorstw o odmiennych strukturach sprawozdania finansowego, ocena ich zdolności kredytowej powinna cechować się taką samą ostrożnością
ze strony badającego. Zdarza się bowiem, że dokumenty przedstawiane bankowi,
nieweryfikowane przez biegłego rewidenta, nie odzwierciedlają w pełni, rzetelnie
i jasno sytuacji finansowej firmy, lecz raczej ją koloryzują, aby jednostka została
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oceniona jak najlepiej. Takie działanie ma na celu doprowadzenie do podjęcia
pozytywnej decyzji kredytowej przez bank.
Przy badaniu sprawozdań finansowych analityk kredytowy powinien wykazać
się dociekliwością i z dystansem podchodzić do prezentowanych przez podmioty gospodarcze danych. Możliwa wtedy będzie identyfikacja nieprawidłowości,
a dzięki temu minimalizacja ryzyka kredytowego.
Włączenie do systemu oceny zdolności kredytowej narzędzi analizy wskaźnikowej i na ich podstawie ocena sytuacji finansowej i wyniku finansowego potencjalnego kredytobiorcy daje bankom podstawę do oceny wypłacalności jednostki
i pozwala minimalizować ryzyko kredytowe, pod pewnymi wszakże warunkami,
z których najważniejsze to rzetelność i wiarygodność danych ze sprawozdania
finansowego. Należy zdecydowanie podkreślić za M. Zaleską, że „ocena kondycji
finansowej (zdolności kredytowej) przedsiębiorstwa jest na tyle wiarygodna, na
ile wiarygodne są dane, na podstawie których ją przeprowadzono. Wiarygodność
danych może nie być zachowana albo z powodu celowych działań mających na
celu poprawę/pogorszenie wizerunku przedsiębiorstwa, albo na skutek nieumyślnych działań, wynikających z pomyłek, niewłaściwego zastosowania obowiązujących przepisów. Celowe fałszowanie danych jest z reguły trudniejsze do wykrycia
niż nieumyślne błędy”23. Celowa poprawa wizerunku przedsiębiorstwa następuje
bardzo często w sytuacji starań o kredyt, tak więc analityk bankowy musi posiadać umiejętność rzetelnej analizy danych sprawozdawczych, rozumieć i prawidłowo kojarzyć dane pochodzące z różnych miejsc sprawozdania finansowego.
Postulowany zakres wiedzy analityka bankowego oceniającego zdolność kredytową musi być poszerzony o rachunkowość dostarczającą danych do sprawozdania finansowego oraz umiejętność analizy czynników niemierzalnych z wewnątrz
przedsiębiorstwa i jego otoczenia.
5. Ocena zastosowania analizy finansowej
jako metody badania zdolności kredytowej

Podstawowa rola sprawozdań finansowych w procesie oceny zdolności kredytowej powoduje, że ważnym aspektem przy ich analizowaniu jest zawartość informacyjna (ilość danych o jednostce) oraz wiarygodność danych sprawozdawczych.
Ważna rola wiarygodności danych sprawozdawczych powoduje, że najwyższą
wiarygodnością cechują się sprawozdania poddawane badaniom przez biegłych
rewidentów i publikowane. Dodatkowo sprawozdania finansowe jednostki wskazanej w art. 64 ustawy o rachunkowości zobowiązanej do badania i ogłaszania
sprawozdania charakteryzują się największą pojemnością informacyjną, gdyż
23
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zawierają dodatkowo rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian
w kapitale własnym Znacznie mniejszą zawartość informacyjną mają sprawozdania finansowe sporządzane przez mniejsze jednostki, gdyż składa się ono jedynie
z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Ponadto wiarygodność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych takich jednostek nie
jest weryfikowana przez niezależnych audytorów, co powoduje więcej wątpliwości przy formułowaniu wniosków o ich sytuacji finansowej i wyniku finansowym,
a co za tym idzie, także ocena zdolności kredytowej.
Analityk bankowy ma znacznie mniejszy wachlarz danych do analizy zdolności kredytowej jednostek zdefiniowanych w artykule 50 ustawy o rachunkowości,
spełniających dwa spośród trzech warunków (zatrudnienie mniejsze niż 50 osób,
suma bilansowa poniżej 2 mln euro, przychody ze sprzedaży netto i operacji
finansowych poniżej 4 mln euro)24. Takie jednostki sporządzają uproszczone sprawozdanie finansowe, niepozwalające wyliczyć większości wskaźników struktury,
wskaźników płynności, sprawności działania, także zadłużenia i rentowności.
W posumowaniu należy stwierdzić, że analityk bankowy, oceniając zdolność
kredytową na podstawie sprawozdania finansowego, ma do wykonania bardzo
trudne zadanie. Spotyka się bowiem z różnymi kategoriami ocenianych jednostek:
– przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących ewidencje podatkowe i niesporządzających klasycznego sprawozdania finansowego;
– jednostek sporządzających uproszczone sprawozdanie finansowe;
– jednostek sporządzających tylko bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową;
– jednostek sporządzających pełne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek
zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym i informację dodatkową), podlegające badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.
Każda z analizowanych jednostek musi być poddana innemu procesowi badania zdolności kredytowej. Najbardziej wiarygodną ocenę zdolności kredytowej
można przeprowadzić na podstawie sprawozdania finansowego, zweryfikowanego
przez biegłego rewidenta. Badanie sprawozdania finansowego znacznie zmniejsza
ryzyko banku związane z danym kredytobiorcą, ale go nie wyklucza.
Inne – mniej precyzyjne i niepoddawane badaniu – zestawy sprawozdania finansowego cechują się mniejszą wiarygodnością. Analizując sprawozdanie
finansowe niepoddawane audytowi w celu oceny zdolności kredytowej, analityk
bankowy powinien wykazać się dużą ostrożnością i czujnością, gdyż może się
spodziewać, iż dane sprawozdawcze przedstawione bankowi odbiegają od rzeczywistości, a mianowicie zostały celowo ukształtowane w taki sposób, aby zaprezentować jak najlepszy obraz sytuacji finansowej w celu uzyskania kredytu. Takie
praktyki nie są rzadkie w sytuacji dużego zapotrzebowania na kredyty, a dodat24
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kowo często nie ma możliwości ich zweryfikowania. Ze zjawiskiem deformacji
informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym (określanego najostrzej fałszowaniem sprawozdań finansowych czy też łagodniej, kreatywną, twórczą lub
agresywną rachunkowością) banki często spotykają się w procesie kredytowania.
Najczęściej jest to:
– zawyżanie wyniku finansowego;
– zawyżanie przychodów;
– zaniżanie zadłużenia zewnętrznego;
– wielkość wykazywanej amortyzacji25;
– nieprawidłowo wycenione aktywa i pasywa26;
– fikcyjne transakcje kupna – sprzedaży, np. zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
– zawyżona wycena transakcji zakupu czy sprzedaży;
– czasowa sprzedaż składników majątku w celu zwiększenia zyskowności i płynności finansowej, mającej wpływ na ocenę zdolności kredytowej
przedsiębiorstwa27;
– wielkość tworzonych i rozwiązywanych rezerw na zobowiązania28;
– okoliczności mogące zagrażać kontynuacji działalności (tworzenie rezerw,
udzielone poręczenia i gwarancje)29.
W interesie banku dążącego do ograniczenia ryzyka kredytowego leży, aby
rozpatrując wniosek kredytowy i badając zdolność kredytową na podstawie sprawozdania finansowego, żądał weryfikacji danych sprawozdawczych przez niezależnego biegłego rewidenta. Profesjonalne procedury badania sprawozdania
finansowego i opinia biegłego rewidenta o polityce rachunkowości i zawartości
sprawozdania pozwalają uwiarygodnić sytuację finansową jednostki i precyzyjniej oszacować poziom ryzyka kredytowego.
Duży stopień trudności badania zdolności kredytowej występuje natomiast
w przypadku jednostek sporządzających uproszczone sprawozdanie finansowe
oraz w przypadku firm prowadzących tylko ewidencje dla celów podatkowych.
Generalnie, aby sprawozdanie finansowe stanowiło dla banku dobrą podstawę
formułowania wniosków na temat zdolności kredytowej jednostki, musi być spełnionych wiele warunków.
Po pierwsze, jednostka musi sporządzać sprawozdanie finansowe, gdyż jak
wiadomo, jednostki działające na mniejszą skalę, prowadzące tylko ewidencje dla
celów podatkowych, nie mają danych do sporządzenia sprawozdania finansowego
w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Jeśli sporządzenie sprawozdania finanso25
26
27
28
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wego nie jest obowiązkiem jednostek (duża liczba firm z sektora MSP), to weryfikacja ich sytuacji finansowej (zdolności kredytowej) opiera się na subiektywnej
informacji dostarczonej przez jednostki zainteresowane kredytem.
Po drugie, informacje generowane przez rachunkowość jednostki muszą
odzwierciedlać rzetelnie i jasno wszystkie zdarzenia zachodzące w jednostce,
mające wpływ na jej finanse, a sprawozdanie finansowe musi je ujawniać.
Po trzecie, sprawozdanie finansowe musi składać się ze wszystkich przewidzianych prawem elementów (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów
pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym i informacji dodatkowej).
Po czwarte, informacje w sprawozdaniu finansowym muszą cechować się
wysoką jakością, muszą być wiarygodne, wolne od błędów i oddziaływania kreatywnej sprawozdawczości.
Po piąte, sprawozdanie finansowe jednostki powinno być zweryfikowane
przez biegłego rewidenta. Takie sprawozdanie finansowe jest już podstawą wysoce
obiektywnej oceny sytuacji finansowej. Ideałem dla banku udzielającego kredytu
(badającego zdolność kredytową) jest, by sprawozdanie finansowe kredytobiorcy
było poddane audytowi przez niezależnego biegłego rewidenta.
Podsumowanie

Istnieje wiele metod oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Przyjęte
przez banki i stosowane do analizy zdolności kredytowej, mają na celu minimalizację ryzyka kredytowego banków, które podejmują decyzje kredytowe i stawiają
środki pieniężne do dyspozycji kredytobiorcy. Wykorzystuje się do tego w ramach
danej metody czynniki jakościowe, mające duży stopień subiektywizmu, i ilościowe (wskaźniki), które cechuje znacznie większy obiektywizm. Zadaniem analityków bankowych jest obiektywna ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej potencjalnego kredytobiorcy, aby zdobyć jak największą pewność, że kredyt zostanie
spłacony.
Ważnym źródłem informacji do oceny zdolności kredytowej jest sprawozdanie finansowe. Metody oceny zdolności kredytowej na podstawie danych ze sprawozdania finansowego mają poważne wady.
Po pierwsze, nie dają całkowitej pewności, że zadłużenie zostanie spłacone
przez klienta, ponieważ analizując sytuację finansową, bazuje się na danych historycznych, które służą do tworzenia prognoz finansowych na przyszły okres kredytowania. Oczywiście rzetelne sporządzenie prognozy finansowej na podstawie
sprawozdania finansowego, połączone z właściwie przewidzianą sytuacją rynkową, pozwala z dużym stopniem pewności określić przyszły standing finansowy
danego podmiotu gospodarczego.
Po drugie, uwzględniając dużą ilość czynników wpływających na sytuację
finansową i wyniki finansowe przedsiębiorstw, możliwości trafnego prognozowa-
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nia zdolności kredytowej na podstawie sprawozdań finansowych, cechują się dużą
niepewnością.
Po trzecie, kompleksowa analiza i właściwa interpretacja danych ze sprawo
zdania finansowego przy wykorzystaniu analizy wstępnej i wskaźnikowej jedynie
zwiększa możliwość rozpoznania potencjalnych zagrożeń. Dlatego rozbudowane,
często skomplikowane procedury kredytowe, jak i metody oceny zdolności kredytowej wykorzystywane przez banki tylko częściowo wydają się skuteczne w ograniczaniu strat banków w działalności kredytowej drogą metodyki analizy finansowej, w tym wskaźnikowej na podstawie sprawozdania finansowego.
Jednakże, niezależnie od zagrożeń związanych z zakresem i jakością danych
ze sprawozdań finansowych, banki nie mają do dyspozycji wiarygodniejszych
zasobów informacji. Na podstawie sprawozdania finansowego banki muszą oceniać sytuację finansową i zdolność kredytową jednostki gospodarczej. Wymagane
staje się więc posiadanie przez analityków bankowych umiejętności dostrzegania wszelkich nieprawidłowości, które mogą być wynikiem zjawiska fałszowania
danych sprawozdawczych przez przedsiębiorstwa, po to, by jak najlepiej zaprezentować swoją sytuację finansową i doprowadzić do uzyskania kredytu. Dodatkowym czynnikiem budującym bezpieczeństwo banków kredytujących przedsiębiorstwa jest poddanie sprawozdania finansowego klienta badaniu przez biegłego
rewidenta. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu banki powinny zastanowić się nad tym, by tego żądać od potencjalnych kredytobiorców, również i tych,
którzy nie posiadają prawnego obowiązku sporządzania lub badania sprawozdania finansowego. Jest to w interesie banku, który powierza kredytobiorcy środki
deponentów i ponosi w związku z tym ryzyko. Jest to także w interesie klienta,
który jest zobowiązany pożyczone pieniądze zwrócić i musi przekonać bank, że
informacje o sytuacji finansowej i wyniku finansowym są rzetelne.
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Karolina Gałązka1

Znaczenie audytu zewnętrznego
w ocenie zagrożenia finansowego
przedsiębiorstwa

Wprowadzenie

Podmioty gospodarcze w warunkach zmieniającego się otoczenia poddawane
są systematycznej kontroli. Nieustanny rozwój gospodarki rynkowej spowodował,
że wzrosło znaczenie działalności jednostek gospodarczych, a tym samym zapotrzebowanie na informacje o ich funkcjonowaniu. Rachunkowość jest głównym
i jednocześnie podstawowym źródłem informacji o przedsiębiorstwach. Informacje emitowane przez rachunkowość powinny być weryfikowane, a w konsekwencji
przyczyniać się do przedstawienia faktycznego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostek gospodarczych. Wiarygodny wizerunek podmiotów ma zapewnić system kontroli zewnętrznej i wewnętrznej przedsiębiorstw2. Chcąc dokonać
oceny zagrożenia finansowego jednostki, należy uwzględnić całość informacji
zawartych w sprawozdaniach finansowych. Korzystanie jedynie z wybranych elementów, bez uwzględnienia opisu sytuacji finansowej w dodatkowej informacji,
prowadzić może do błędnych wniosków.
Jednym z ważniejszych elementów systemu kontroli zewnętrznej jest audyt. Często
działanie to nazywane jest rewizją sprawozdań finansowych albo badaniem sprawozdań finansowych. Głównym celem artykułu jest podkreślenie roli audytu zewnętrznego w ocenie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych. Przedmiotem zaś artykułu
jest analiza działań audytorskich w kontekście ich wpływu na prognozę zagrożenia finansowego badanego podmiotu. W praktyce najczęściej stosowana jest metoda analizy wskaźnikowej, a jej wyniki pozwalają biegłemu rewidentowi zidentyfikować obszary zagrożeń, wymagające pogłębionych analiz w celu uzyskania pewności odnośnie do
stanu rzeczywistego jednostki. W niniejszej pracy zostało ukazane porównanie opinii
wystawionej przez biegłego rewidenta z wynikami analizy wskaźnikowej, mającej na
1
2
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celu prognozę ewentualnego zagrożenia finansowego w jednostce. Analiza ta została
wzbogacona zastosowaniem modeli dyskryminacyjnych.
1.	Istota i znaczenie audytu zewnętrznego

Znanym faktem jest, że wśród różnych danych, które docierają do uczestników
rynku, informacje emitowane przez rachunkowość mają znaczenie tylko wówczas,
gdy są pewne, wiarygodne i zweryfikowane. Art. 4 ustawy o rachunkowości stanowi, że jednostki zobowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy3. Jak słusznie zauważa E. Burzym: „rynek wymaga wiarygodnych informacji
finansowych o właściwym standardzie, integralności i porównywalności. Badanie
sprawozdań finansowych natomiast ma istotne znaczenie dla ograniczenia ryzyka
decydentów”4. Należy zatem stwierdzić, iż potrzeba kontroli – audytu sprawozdań
finansowych wynika głównie z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i minimalizacji zagrożeń występujących w działalności gospodarczej.

Prowadzenie ksiąg i
dokonywanie zapisów
księgowych

Audytor

�iezależny
biegły rewident

Badanie
sprawozdań
finansowych
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rewizyjna

Przygotowanie
sprawozdań
finansowych
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opinii

Audyt
wewnętrzny

Rysunek 1. Powiązania między audytem zewnętrznym, wewnętrznym a systemem rachunkowości
Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Gabrusewicz, Audyt sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2010, s. 16; R. Patterson, Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 38.
3
4

Art. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 152,
poz. 1223 ze zm.
E. Burzym, Znaczenie rachunkowości w rozwiniętej gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994, s. 19.
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Przedstawiając istotę audytu sprawozdań finansowych, należy stwierdzić, iż
jest to pewne usystematyzowane i zorganizowane działanie, oparte na podstawach
prawnych5. Realizowane jest przez firmy audytorskie lub biegłych rewidentów,
prowadzących własne kancelarie. Systemowy charakter audytu podkreśla także
M. Gottlieb, dodając, że „przedmiotem ocenianego materiału badawczego są ekonomiczne transakcje, które nastąpiły w jednostce gospodarczej w danym okresie
obrachunkowym”6. Zadaniem biegłego rewidenta w ramach przeprowadzonego
badania sprawozdania finansowego jest więc wnikliwe zapoznanie się z przyjętymi
zasadami rachunkowości, które są stosowane przez jednostkę gospodarczą. Ponadto do zadań audytora należy sprawdzenie ich zgodności z obowiązującym prawem bilansowym – ustawa o rachunkowości, MSSF7. Rola audytora polega więc
głównie na potwierdzeniu wiarygodności sprawozdań finansowych, co jednocześnie ma prowadzić do podwyższenia jakości prezentowanych informacji. Jednak
jak słusznie zauważa M. Kutera, należy zadać pytania: Czy działanie to pozwala
skutecznie przeciwstawić się celowym nadużyciom?8 Czy w odpowiednim czasie
pozwoli na wykrycie zagrożenia finansowego w badanej jednostce?
Szczegółowe obowiązki biegłego rewidenta w odniesieniu do sporządzenia
końcowych dokumentów z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
reguluje w Polsce Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1, wydany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w procesie nadzorowanym przez Komitet Nadzoru
Audytowego. Sprawozdanie biegłego rewidenta na temat zbadanej jednostki składa się z dwóch cząstkowych sprawozdań, które powinny być zawsze przedstawiane
łącznie. Są nimi9:
1) Opinia o sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie to wyraża ogólną ocenę biegłego rewidenta na temat informacji zawartych w sprawozdaniu
finansowym.
2) Raport uzupełniający. Sprawozdanie to uzupełnia stwierdzenia zawarte
w opinii.
Sprawozdanie wyrażające ogólną ocenę na temat zbadanych dokumentów finansowych (opinia) może przybrać jedną z następujących form:
1) opinia bez zastrzeżeń;
5

6
7
8
9

Podstawy prawne dla audytu sprawozdań finansowych zawiera ustawa o rachunkowości
oraz ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz.U. nr 121 poz. 592, nowa ustawa –
Dz.U. z 2009 r., nr 77 poz. 649.
M. Gottlieb, Rola i obowiązki amerykańskiego biegłego rewidenta, „Rachunkowość” 1992, nr 4,
s. 137.
K. Stępień, Polityka rachunkowości jako przedmiot badania biegłego rewidenta, [w:] Zawartość
informacyjna polityki rachunkowości, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 176.
M. Kutera, Audyt finansowy a przestępstwa gospodarcze, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”
[Warszawa] 2009, 49(105), s. 109.
http://www.instytutrewizjifinansowej.pl/biuletyn/IRF/Biuletyn-BDO-Rewizja-Finansowa/Bada
nie-w-praktyce/o-ocenie-mozliwosci-kontynuacji-dzialalnosci-przez-przedsiebiorstwo-raz-jeszcze
1719.html [6.10.2012].
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2) opinia z zastrzeżeniami;
3) opinia negatywna;
4) odmowa wyrażenia opinii.
Opinia bez zastrzeżeń wyrażana jest wtedy, gdy zbadane sprawozdanie finansowe i stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe spełniają warunki
przewidziane w ustawodawstwie. Ewentualne naruszenia prawa i nieusunięcie ich
ze sprawozdania, a także inne uchybienia nie są istotne. Opinia w takiej formie jest
powszechnie pożądana przez zarządy oraz rady nadzorcze badanych jednostek.
Oznacza ona, że biegły rewident uznaje, iż ogólna pozytywna ocena sprawozdania
finansowego nie wymaga modyfikacji przez jakiekolwiek zastrzeżenia.
2. Wykorzystanie analizy finansowej
w audycie sprawozdań finansowych

Audyt sprawozdań finansowych sprowadza się nie tylko do stwierdzenia, czy
sprawozdanie finansowe zostało sporządzone poprawnie pod względem formalnym i rachunkowym. Należy mieć na uwadze, iż jest to również analiza i ocena treści ekonomicznych. Nie wystarczy tylko dokonanie stwierdzenia o nieprawidłowościach w spółce, ale zadaniem audytora jest określenie, co taka sytuacja oznacza
i jakie działania zarząd spółki powinien podjąć10.
Dotychczasowe badania naukowe, a także doświadczenia zdobyte przez biegłych rewidentów wzbogacają informacje, które w sposób istotny wpływają na prognozę zagrożenia finansowego w badanej jednostce gospodarczej. Jednak aktualny
stan wiedzy nie pozwolił jeszcze na wypracowanie jednoznacznych metod identyfikacji zagrożeń dla kontynuacji działalności, a tym samym zagrożeń finansowych.
Audyt musi być uzupełniony analizą i oceną sytuacji majątkowej i finansowej
przedsiębiorstwa na podstawie danych liczbowych dostępnych w sprawozdaniu finansowym. Analiza finansowa jest integralnym elementem audytu. Podstawowym
jej narzędziem jest zbiór wskaźników finansowych, który powinien być wzbogacony stosowaniem tzw. modeli dyskryminacyjnych. Modele te ujawniają bowiem
znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia jednostki upadłością, które
poprzedzone było wcześniejszymi problemami finansowymi w jednostce.
Do oceny zmian kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw stosuje się również
inne narzędzia – między innymi modele ekonometryczne i metody symulacyjne
– ale największe zastosowanie w praktyce mają nadal modele dyskryminacyjne.
Największe zastosowanie mają modele dyskryminacyjne należące do grupy modeli wielowymiarowych. W tej grupie modeli następuje agregacja różnych
wskaźników finansowych, a następnie przypisanie im wag. Wagi pozwalają ukazać rolę danej zmiennej w jej wielkości wynikowej. Ponadto umożliwiają podział
10

W. Gabrusewicz, Audyt sprawozdań, s. 10.
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badanych jednostek gospodarczych na podmioty znajdujące się w dobrej i trudnej sytuacji finansowej. W literaturze przedmiotu do najpopularniejszych modeli
zagranicznych autorów zaliczyć można m.in. modele E. Altmana, R. Edminstera,
E. Deakina, G. Springate’a, R. Tafflera, H. Hiehausa, K. Beermana. Do popularnych
modeli opracowanych przez polskich naukowców należą: model J. Gajdki i S. Stosa, model E. Mączyńskiej oraz model poznański. Niewątpliwie zaletą tych wszystkich modeli jest wysoki stopień prognoz związanych z zagrożeniem finansowym
w danej jednostce gospodarczej.
Pierwszym dyskryminacyjnym modelem przewidywania upadłości powstałym
w wyniku zastosowania zaawansowanego aparatu matematycznego oraz obszernej
bazy danych był opublikowany w 1968 r. model Altmana. Spośród 22 wskaźników
finansowych Altman wyodrębnił 5, które jego zdaniem w najbardziej trafny sposób
mogły wskazywać na kłopoty finansowe jednostek gospodarczych. Wartości wskaźników zostały obliczone dla 66 przedsiębiorstw, z których połowa przetrwała, a połowa zbankrutowała. Na podstawie tych badań nadał on poszczególnym wskaźnikom wagi11. Jednak w literaturze przedmiotu dosyć często można spotkać twierdzenie, iż model Altmana nie jest w pełni dostosowany do polskiej gospodarki. Altman
stwierdził, że wartość graniczna rozdzielająca próbę na dwa zbiory wynosi 2,675.
Błąd w zakwalifikowaniu przedsiębiorstw był wtedy najmniejszy. 94% firm, które
zbankrutowały, miało na rok przed upadłością wartość „Z” poniżej 2,675, a 97%
firm, które nie zbankrutowały, miały ten wskaźnik powyżej 2,67512.
Model J. Gajdki i S. Stosa stanowi jedną z ważniejszych prób określenia zagrożeń finansowych w polskich realiach gospodarczych. Trafność prognoz opartych
na tym modelu wyniosła 93%13. Wśród wskaźników wykorzystywanych w tym
modelu dominuje wskaźnik rentowności majątku. Istotną rolę odgrywają także
wskaźniki rentowności sprzedaży oraz udziału kapitałów obcych w finansowaniu
majątku przedsiębiorstwa. Mniejsze znaczenie przypisuje się natomiast wskaźnikowi efektywności zaangażowanych zasobów majątkowych oraz udziału zobowiązań bieżących w kosztach uzyskania przychodu.
Model zaproponowany przez E. Mączyńską powstał na podstawie wyników
analizy kilku tysięcy przedsiębiorstw. Efektywność przewidywania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw na podstawie tego modelu wyniosła 94,11%14.
11
12
13

14

W. Janik, A. Paździor, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Politechnika Lubelska, Lublin
2011, s. 111.
D.W. Olszewski, Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa – koncepcje i metody oceny, „Bank i Kredyt”
1993, nr 6.
J. Gajdka, D. Stos, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE, Kraków 1996, s. 59-63.
E. Mączyńska, Systemy wczesnego ostrzegania, www.centrumwiedzy.edu.pl, 28.06.2007 r., [w:]
E. Bombiak, Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
„Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach” nr 86, http://www.wz.uph.edu.pl/zeszyty/
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Model poznański jest jedną z najnowszych propozycji oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce. Został opracowany przez M. Hamrola, B. Czajkę
i M. Piechockiego na podstawie badania sprawozdań finansowych 100 polskich
spółek prawa handlowego. Budowa modelu oparta jest na wielkości stałej oraz
czterech wskaźnikach finansowych. Trafność prognozy w tym modelu została
określona na poziomie 92,98%15.
Tabela 2. Wskaźniki finansowe wykorzystywane w modelach dyskryminacyjnych oraz
finalne postacie tych modeli
Nazwa
modelu
Model
E. Altmana

Wskaźniki
finansowe
X1 – kapitał obrotowy netto / aktywa
ogółem
X2 – zysk zatrzymany / aktywa ogółem
X3 – zysk brutto powiększony o zapłacone odsetki (EBIT) / aktywa ogółem
X4 – rynkowa wartość kapitału własnego /całość zadłużenia
X5 – przychody ze sprzedaży netto /
aktywa ogółem

2.

Model
J. Gajdki,
S. Stosa

X1 – przychody ze sprzedaży / aktywa
ogółem
X2 – [zobowiązania krótkoterminowe/
koszt wytworzenia produkcji sprzedanej] x 365
X3 – zysk netto / aktywa ogółem
X4 – zysk brutto / przychody ze sprz.
netto
X5 – zobowiązania ogółem / aktywa
ogółem

Z = 0,7732059 –
– 0,0856425 X1 +
+ 0,0007747 X2 +
+ 0,9220985 X3 +
+ 0,6535995 X4 –
– 0,594687 X5

3.

Model
E. Mączyńskiej

X1 – (zysk brutto + amortyzacja)/
zobowiązania
X2 – suma bilansowa / zobowiązania
X3 – wynik finansowy przed opodatkowaniem / suma bilansowa
X4 – wynik finansowy / roczne
przychody
X5 – zapasy / roczne przychody
X6 – roczne przychody / suma
bilansowa

W = 1,5X1 + 0,08X2 + W < 0 przedsię+ 10,0X3 + 5,0X4 +
biorstwo zagrożone
+ 0,3X5 + 0,1 X6
upadłością
O < W < 1 przedsiębiorstwo o dość
słabym wyniku,
ale niezagrożone
upadłością
1 < W < 2 przedsiębiorstwo dość dobre
W > 2 przedsiębiorstwo bardzo dobre

Lp.
1.

15

Postać finalna modelu
Z = 1,2 X1 +
+ 1,4 X2 + 3,3 X3 +
+ 0,6 X4 + 1,0 X5

Interpretacja
wyników
Z < 2675
przedsiębiorstwo zagrożone
upadłością
Z > 2675
przedsiębiorstwo
w dobrej sytuacji
finansowej
Z < 0,45 przedsiębiorstwo zagrożone
upadłością
Z > 0,45 przedsiębiorstwo w dobrej
sytuacji finansowej

M. Hamrol, B. Czajka, M. Piechocki, Upadłości przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 6, s. 35-39; R. Rolbecki, Analiza dyskryminacji w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2000, nr 9, s. 22, [w:]
E. Bombiak, Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, nr 86, http://www.wz.uph.edu.pl/zeszyty/
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Lp.
4.

Nazwa
modelu
Model
M. Hamrola,
B. Czajki,
M. Piechockiego

Wskaźniki
finansowe
X1 – zysk netto / majątek całkowity
X2 – (majątek obrotowy – zapasy) /
zobowiązania krótkoterminowe
X3 – kapitał stały / majątek całkowity
X4 – zysk ze sprz. / przychody ze
sprzedaży

Interpretacja
wyników
FD = 3,562 X1 +
FD < 0 trudna
+ 1,588X2 + 4,288 X3 + sytuacja finansowa
+ 6,719X4 – 2,368
podmiotu
FD > 0 dobra
sytuacja finansowa
podmiotu
Postać finalna modelu

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Janik, A. Paździor, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, s. 111; E. Bombiak, Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”
2010, nr 86, s. 147, http://www.wz.uph.edu.pl/zeszyty/

Sytuacja finansowa jest istotną sprawą dla zarządzających przedsiębiorstwem.
Problemy jednostki mogą grozić jej niewypłacalnością, a zatem może pojawić się
zagrożenie finansowe. Dostrzeżone odpowiednio wcześnie sygnały ostrzegawcze i podjęte na ich podstawie decyzje mogą zapobiec upadłości wielu przedsiębiorstw. Dlatego też tak ważne jest stosowanie systemu kontroli zewnętrznej –
audytu – w jednostkach gospodarczych16.
Na uwagę zasługują także wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród audytorów z województwa podkarpackiego i małopolskiego. Okazało
się, że zaledwie 33% audytorów uznało, iż kierownicy jednostek wywiązują się
z obowiązku ujawniania istniejących lub potencjalnych zagrożeń finansowych17.
Świadczy to o skłonności kierownictwa do nieujawniania zagrożeń kontynuacji
działalności, z czym na ogół wiąże się niestosowanie na czas działań zapobiegających jego przyczynom i objawom.
3. Opinia biegłego rewidenta
wobec zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa
– analiza przypadku

Przedmiotem analizy w dalszej części artykułu będą dane ze sprawozdania
finansowego na przykładzie przedsiębiorstwa X18 oraz wnioski z badania audytora dla tej samej jednostki. Celem poniższej analizy jest uzyskanie odpowiedzi
na pytanie, w jakim stopniu opinia wystawiona przez audytora zewnętrznego jest
zgodna z oceną zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa dokonaną na podstawie
modeli dyskryminacyjnych.
16
17
18

E. Bombiak , Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
„Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach” 2010, nr 86, s. 141.
N. Kucharska, Identyfikacja zagrożeń kontynuacji działalności w opinii biegłych rewidentów,
Materiały na konferencję naukową Oddz. Reg. KIBR w Krakowie w 2006 r.
W celu zapewnienia anonimowości przypadku nazwa przedsiębiorstwa została ukryta.
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Ocena zagrożenia finansowego badanego podmiotu została przeprowadzona
za pomocą jednego modelu zagranicznego – Altmana oraz trzech modeli polskich
– J. Gajdki i S. Stosa, E. Mączyńskiej i poznańskiego. Wartości poszczególnych
wskaźników finalnych zostały obliczone na podstawie wskaźników analizy finansowej wykorzystywanych w poszczególnych modelach. Obliczenia zostały dokonane na podstawie danych pochodzących ze sprawozdań finansowych badanego
podmiotu (bilansu oraz rachunku zysków i strat). Dane źródłowe zawarto w tabeli
3. Natomiast wyliczone wskaźniki analizy finansowej wykorzystywane w modelach dyskryminacyjnym zawarte zostały w tabeli 4.
Tabela 3. Wybrane dane finansowe przedsiębiorstwa X wg stanu na dzień 31.12 (w tys. zł)
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Zapasy

2.

2007

2008

2009

2010

6 568,15

8 945,87

2 466,60

37 341,40

Aktywa obrotowe

13 363, 85

18 738,70

19 689,04

53 711, 39

3.

Aktywa ogółem

15 007, 02

32 647,59

38 509, 86

72 029,09

4.

Kapitał stały

8 561, 85

8 484, 63

16 389, 39

58 308, 77

5.

Kapitał obrotowy

6 918, 67

-5 424, 25

-2 431, 42

39 991, 08

6.

Kapitał własny

8 295, 95

8 318,15

11 899, 23

25 659, 65

7.

Zobowiązania ogółem

6 584, 73

24 203, 05

18 124, 74

37 893, 18

8.

Zobowiązania krótkoterminowe

6 318, 83

24 036, 57

13 634, 58

5 244, 06

9.

Przychody ze sprzedaży

26 404, 33

30 694, 42

44 232, 54

159 961, 38

10.

Koszt wytworzenia produkcji sprzedanej

21 226, 58

26 161, 59

26 277, 53

98 013, 15

11.

Amortyzacja

376 ,03

272, 24

761, 98

878, 17

12.

Zysk brutto

636 ,25

58, 51

4 936, 65

16 943, 34

13.

Zysk netto

509, 45

22, 20

4 032, 81

13 760, 42

14.

EBIT

1 266, 38

624, 90

6 003, 37

20 552, 42

15.

Zysk ze sprzedaży

1 136, 39

468, 13

5 429, 73

20 443, 78

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa X.
Tabela 4. Wskaźniki finansowe wykorzystywane w wybranych modelach dyskryminacyjnych obliczone dla przedsiębiorstwa X
Lp.

Wskaźnik

2007

1.
2.

2008

2009

2010

Waga wskaźnika

0,56

1,2

Model Altmana
X1

0,46

-0,17

-0,06

3.

X2

0,03

0,00

0,09

0,19

1,4

4.

X3

0,08

0,02

0,16

0,29

3,3

5.

X4

1,26

0,34

0,66

0,68

0,6

6.

X5

1,76

0,94

1,15

2,22

1,0

X1

1,76

2,22

0,0856425

7.
8.

Model J. Gajdki i S. Stosa
0,94

1,15
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Lp.

Wskaźnik

2007

2008

2009

2010

Waga wskaźnika

9. X2

108,65

335,35

189,39

19,53

0,0007747

10. X3

0,03

0,00

0,10

0,19

0,9220985

11. X4

0,02

0,00

0,11

0,11

0,6535995

12. X5

0,44

0,74

0,47

0,53

0,594687

0,15

0,01

13.

Model M. Mączyńskiej

14. X1

0,31

0,47

1,5

15. X2

2,28

1,35

2,12

1,90

0,08

16. X3

0,04

0,00

0,13

0,24

10,0

17. X4

0,04

0,02

0,12

0,13

5,0

18. X5

0,25

0,29

0,06

0,23

0,3

19. X6

1,76

0,94

1,15

2,22

0,1

21. X1

0,03

0,00

0,10

0,19

3,562

22. X2

0,06

-0,60

-0,36

0,51

1,588

20.

Model poznański

23. X3

0,57

0,26

0,43

0,81

4,288

24. X4

0,04

0,02

0,12

0,13

6,719

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie wskaźników analizy finansowej zostały obliczone finalne wersje
poszczególnych modeli (por. tabela 5).
Tabela 5. Wskaźniki finalne w wybranych modelach dyskryminacyjnych
Lp.

Wyszczególnienie

2007

2008

2009

2010

1.

Model Altmana

3,39

1,01

2,11

4,50

2.

Model J. Gajdki i S. Stosa

0,23

-0,01

0,08

0,01

3.

Model M. Mączyńskiej

1,30

0,40

2,67

4,14

4.

Model poznański

0,58

-2,37

-2,37

-2,37

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki przedstawionej analizy pozwalają zakwalifikować badany podmiot do
grupy przedsiębiorstw charakteryzujących się brakiem zagrożenia finansowego,
a tym samym brakiem wystąpienia zagrożenia upadłością w latach 2007 i 2010.
Wyjątek stanowią jedynie wyniki otrzymane w przypadku modelu J. Gajdki
i S. Stosa, gdzie w całym analizowanym okresie zdiagnozowano zagrożenie finansowe badanej jednostki. Teza o korzystnej sytuacji finansowej podmiotu w tych
dwóch wskazanych okresach znajduje odzwierciedlenie w obliczonym wskaźniku
„Z” modelu E. Altmana, „W” modelu M. Mączyńskiej oraz „FD” modelu poznańskiego . W latach 2007 i 2010 obliczone wartości znajdują się w przedziale, który
nie pozwala zakwalifikować podmiotu do jednostek będących w stanie zagrożenia
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upadłością. Dodatkowo potwierdzeniem korzystnej sytuacji podmiotu są wnioski
z badania niezależnego biegłego rewidenta, który w danym okresie wydał pozytywną ocenę. Ponadto oznacza to, że zbadane sprawozdanie finansowe i stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe spełniają warunki przewidziane
w ustawodawstwie (por. tabela 6).
Tabela 6. Porównanie wyników modeli dyskryminacyjnych z opinią audytora dla jednostki X
Lp.

Rok
E. Altmana

Wnioski z modelu
Wnioski
J.Gajdki
z badania
M. Mączyńskiej
poznański
i S. Stosa
Zagrożenie Przedsiębiorstwo
Dobra sytuacja Opinia bez zastrzeżeń
upadłością w dość dobrej sytu- finansowa
acji finansowej

1.

2007 Brak zagrożenia
upadłością

2.

2008 Duże zagrożenie
upadłością

Zagrożenie
upadłością

Słabe wyniki, ale
jednostka jeszcze
nie zagrożona
upadłością

3.

2009 Trudno jednoznacznie określić

Zagrożenie
upadłością

Brak zagrożenia
upadłością.
Przedsiębiorstwo
bardzo dobre

4.

2010 Brak zagrożenia
upadłością

Zagrożenie
upadłością

Brak zagrożenia
upadłością.
Przedsiębiorstwo
bardzo dobre

Trudna sytu- Pomimo nieznacznego
acja finansowa pogorszenia niektórych
podmiotu
wskaźników w stosunku do roku ubiegłego
Trudna sytu- oraz wzmożonego
acja finansowa zapotrzebowania
na kapitał sytuacja
podmiotu
finansowa spółki jest
stabilna
Trudna sytu- Opinia bez zastrzeżeń
acja finansowa
podmiotu

Źródło: opracowanie własne.

Odmienną sytuację analizowanej jednostki można zaobserwować w latach 2008
i 2009. W 2008 r. przedsiębiorstwo X należy zakwalifikować do grupy jednostek charakteryzujących się zagrożeniem finansowym, a tym samym zagrożeniem upadłością. Wartości wskaźników finalnych ze wszystkich analizowanych modeli dostarczają informacji o niekorzystnej bądź dosyć trudnej sytuacji finansowej analizowanej
jednostki. Potwierdzeniem tej tezy jest np. niższa wartość wskaźnika „Z” w modelu
Altmana, która w 2008 r. jest znacząco poniżej wartości 2,675. W kolejnym okresie
nastąpiła poprawa sytuacji finansowej analizowanego podmiotu, gdyż na podstawie
wskaźnika Z trudno jest jednoznacznie określić zagrożenie upadłością. Jednak według modelu poznańskiego nadal występuje trudna sytuacja finansowa podmiotu.
Wnioski z badań zewnętrznego audytora (biegłego rewidenta) również wskazują na
wątpliwość poprawnej kontynuacji działalności jednostki. Jednak pomimo stwierdzenia pogorszenia niektórych wskaźników w stosunku do roku ubiegłego sytuacja
finansowa spółki jest stabilna. Podsumowując, należy stwierdzić, iż opinia wystawiona przez audytora zewnętrznego w większości dokonanych analiz jest zgodna
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z oceną zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa dokonaną na podstawie modeli
dyskryminacyjnych. Proces kontroli, jakim jest audyt finansowy, odgrywa ważną
rolę w procesie prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. To właśnie
audyt zewnętrzny może stać się głównym motywatorem do sprawdzenia nie tylko
poprawności zapisów w księgach rachunkowych, ale także do podjęcia działań mających na celu minimalizację zagrożenia finansowego w jednostce.
Podsumowanie

Każda firma, prowadząc działalność, funkcjonuje w warunkach zmian. Za
zmianami tymi kryją się szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw działających na
rynku gospodarczym. Przedsiębiorstwa potrzebują identyfikacji istotnych wewnętrznych i zewnętrznych czynników mających wpływ na powstanie zagrożenia finansowego. Spośród różnych propozycji kontroli podmiotów gospodarczych
szczególnie istotny staje się audyt zewnętrzny. Potrzeba kontroli – audytu sprawozdań finansowych wynika głównie z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa
finansowego i minimalizacji zagrożeń w działalności gospodarczej.
Audyt musi być uzupełniony analizą finansową dokonaną na podstawie danych liczbowych dostępnych w sprawozdaniu finansowym. Dlatego też należy dokonać stwierdzenia, że analiza finansowa jest integralnym elementem audytu. Audytor ma do dyspozycji również inne narzędzia – między innymi modele ekonometryczne i metody symulacyjne – ale najczęstsze zastosowanie w praktyce mają
modele dyskryminacyjne. Dokonana analiza przypadku przedsiębiorstwa X na
podstawie modeli dyskryminacyjnych była zgodna z opinią wystawioną przez audytora zewnętrznego. Proces kontroli, jakim jest audyt finansowy, odgrywa równie
ważną rolę w procesie prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw.
Staje się również motywatorem działań minimalizujących zagrożenia finansowe
w jednostce gospodarczej.
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