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Wstęp

Rachunkowość jednostek gospodarczych i instytucji jest zorientowana na dostarczanie informacji zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym użytkownikom.
Informacje te dotyczą procesów gospodarczych i rezultatów działalności
wykorzystywanych w dokonywaniu ocen i podejmowaniu decyzji. To czyni
rachunkowość najważniejszym elementem systemu informacyjnego jednostek
gospodarczych i instytucji.
Rachunkowość stanowi również podstawową bazę informacyjną dla controllingu. Rachunkowość ukierunkowana na controlling ma za zadanie informacyjne
wspomaganie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych
jednostek organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa czy instytucji. Rachunkowość ukierunkowana na controlling zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.
Miejsce rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej
zadania, którym jest pomiar rezultatów działalności organizacji oraz jej ośrodków
odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko w sprawozdaniach finansowych, ale także w wewnętrznych raportach sporządzanych okresowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych w
ramach controllingu.
Problemom rachunkowości traktowanej jako system informacyjny controllingu
jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu. Zawiera on artykuły naukowe dotyczące różnych etapów procesu
informacyjnego rachunkowości. W części artykułów poruszono zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie
rachunkowości, w części zaś zaprezentowano problemy i przykłady praktycznego
prowadzenia rachunkowości ukierunkowanej na controlling w określonych jednostkach gospodarczych oraz instytucjach.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że niniejszy tom będzie stanowić pewien przyczynek do doskonalenia sposobu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości,
która jest podstawową bazą informacyjną dla controllingu w różnych organizacjach.
Edward Nowak, Marcin Kowalewski, Maria Nieplowicz
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RYZYKO ISTOTNEGO ZNIEKSZTAŁCENIA JAKO
ELEMENT BADANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA
RISK OF ESSENTIAL DISTORTION AS AN ELEMENT
OF INCOME AND EXPENSES RESEARCH
BY AN AUDITOR
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Streszczenie: W artykule poruszono problematykę związaną z identyfikacją i procedurami
oszacowania ryzyka istotnego zniekształcenia występującego przy badaniu przez biegłego
rewidenta obszarów sprawozdania finansowego szczególnie wrażliwych na oszustwa i manipulacje, tj. przychodów i kosztów. Wskazano rodzaje i źródła ryzyk wpływających na badane
elementy, a także na próbę manipulacji lub oszustwa księgowego wpływającego na wynik
finansowy. Omówiono również zagadnienia związane z ryzykiem oszustw i ich cechami
charakterystycznymi, które mogą wystąpić w przypadku sprzyjających okoliczności występujących w jednostce gospodarczej. Zaprezentowano także możliwości biegłego rewidenta
reakcji na takie ryzyko w oparciu o zawodowy sceptycyzm i osąd.
Słowa kluczowe: rewizja finansowa, przychody i koszty, ryzyko istotnego zniekształcenia,
ryzyko badania sprawozdań finansowych.
Summary: The article raises issues related to the identification and procedures of assessing
the risk of material misstatement occurring in the examination by the auditor of the financial
statements the areas particularly vulnerable to fraud and manipulation, ie. income and
expenses. The article indicates the type and source of risks affecting the test pieces, as well as
an attempt to manipulate or accounting fraud affecting the financial result. It also discusses
issues related to the risk of fraud and its characteristics, which can occur in case of favorable
circumstances in the enterprise. It also presents opportunities of auditor’s response to such a
risk on the basis of professional skepticism and judgment.
Keywords: financial revision, income and expenses, risk of material misstatement, risk of
audit of financial statements.
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Agnieszka Lew

1. Wstęp
Zmiany wprowadzone na gruncie prawa polskiego, związane z badaniem sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej
zaakceptowanymi i wprowadzonymi na grunt polski jako Krajowe Standardy Rewizji Finansowej, spowodowały większe zainteresowanie i nacisk na biegłych rewidentów na weryfikację i identyfikację ryzyk związanych z poszczególnymi obszarami badania sprawozdań finansowych, a szczególnie wrażliwych obszarów tego
sprawozdania, jakimi są przychody i koszty. Od zarania dziejów w praktyce obrotu
gospodarczego, gdzie ludzie stykają się z pieniędzmi, istnieje pokusa nielegalnego
przysporzenia majątku lub innych korzyści ekonomicznych [Serbiński 2015]. Dlatego też celem biegłego rewidenta jest rozpoznanie i ocena ryzyka istotnego zniekształcenia, niezależnie do tego, w jaki sposób ono powstało – czy na skutek oszustwa, czy też jako błąd na poziomie poszczególnych obszarów sprawozdania
finansowego, co stanowi podstawę do zaprojektowania i wdrożenia reakcji na ocenione ryzyko istotnego zniekształcenia [Krajowy Standard Rewizji Finansowej
nr 315, 2015]. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie ryzyka nieodłącznego jako elementu pojawiającego się w przypadku przeprowadzanych czynności rewizji finansowej1 przy badaniu przychodów i kosztów, a także praktycznych
aspektów oceny i reakcji na zidentyfikowane ryzyko pojawienia się możliwego
oszustwa, defraudacji lub nadużycia w procesie badania obszarów sprawozdania
finansowego mających wpływ na wynik finansowy. Podstawową metodą badawczą
wykorzystaną w artykule jest krytyczny przegląd literatury oraz norm prawnych.

2. Rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia,
procedury ich oszacowania oraz ich źródła
Identyfikacja ryzyka istotnego zniekształcenia stanowi podstawę rozpatrywania
poszczególnych obszarów sprawozdania finansowego, w tym sprawdzenia przychodów i kosztów. Opiera się na poznaniu jednostki i dokonuje się w ramach planowania badania [Kutera, Surdykowska (red.) 2009]. Bez dogłębnego poznania jednostki
biegły rewident może nie zauważyć pewnych czynników tego ryzyka. Dlatego też
tak ważne staje się określenie źródeł tego ryzyka, które może mieć wpływ na istotne zniekształcenia przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym. Istnieją
dwie najważniejsze klasyfikacje ryzyka istotnego zniekształcenia: ryzyko działalności gospodarczej i ryzyko oszustw2. Pierwsze z nich wynika z istotnych uwarunkowań, okoliczności lub zaniechania działania, które mogą negatywnie wpływać na
działanie jednostki gospodarczej w osiąganiu jej celów. Natomiast ryzyko oszustw
Rewizja finansowa w tym artykule, w ślad za większością literatury przedmiotu, występuje
zamiennie z badaniem sprawozdań finansowych.
2
Ze względu na ograniczone rozmiary artykułu autorka skupia się na ryzyku oszustw.
1
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odnosi się do zdarzeń lub warunków wskazujących na istnienie usprawiedliwień,
nacisków lub możliwości popełnienia oszustwa [Przewodnik stosowania…, t. 2 –
Wskazówki praktyczne 2015]. Na podstawie uzyskanych danych o jednostce gospodarczej biegły rewident może opracować procedury oszacowania ryzyka istotnego
zniekształcenia, które pozwolą mu na obniżenie poziomu tego ryzyka do akceptowalnego i pozwalającego na wyrażenie swojej opinii o badanym obszarze sprawozdania finansowego. Analizą taką obejmuje zarówno szczegółowe cechy każdej grupy transakcji z zakresu przychodów i kosztów, jak i to, czy dokonując szacunku
ryzyka, uwzględnił kontrolę jednostki. Do procedur oszacowania ryzyka istotnego
zniekształcenia zgodnie z KSRF 315 należą: zapytania kierowane do kierownictwa
i innych osób, procedury analityczne i obserwacje wraz z inspekcją. Każdą z tych
procedur biegły rewident powinien wykorzystać do przeprowadzanego badania
przychodów i kosztów, choć niekoniecznie dla każdego obszaru. Mogą wystąpić w
tym zakresie takie sytuacje, że przeprowadzenie jednej procedury wymaga wykonania kolejnej, aby doprecyzować informacje zdobyte wcześniej. Przykładem takiego zachowania może być zapytanie do kierownika sprzedaży o niestandardową, ale
znaczną sprzedaż pod koniec roku obrotowego. Kolejną procedurą może być inspekcja danej umowy i sprawdzenie jej wpływu na przychody ze sprzedaży. W wyniku
przeprowadzonych procedur analitycznych odnośnie do wstępnych wyników na
działalności może się pojawić konieczność zadania pytań kierownictwu jednostki, a
dzięki otrzymanym odpowiedziom może się pojawić przymus sprawdzenia pewnych dokumentów i obserwacji pewnych działań.
Po zakończeniu procesu oceny ryzyka biegły rewident powinien dokonać przygotowania planu uwzględniającego zidentyfikowane czynniki ryzyka istotnego
zniekształcenia i określić zestaw procedur i testów, w ramach których zostaną zidentyfikowane ryzyka. Obejmują one zazwyczaj:
•• testy zgodności, gdzie sprawdza się, czy procedury kontroli wewnętrznej są
przestrzegane i funkcjonują w praktyce,
•• testy analityczne, dzięki którym można zidentyfikować nietypowe wielkości, np.
koszty rosnące w sposób nieproporcjonalny do skali wzrostu biznesu,
•• testy wiarygodności – obejmujące swym zakresem przegląd zapisów na kontach
pod kątem weryfikacji nietypowych pozycji itp.,
•• wprowadzenie elementu zaskoczenia i nieprzewidywalności,
•• uzyskanie oświadczeń od kierownictwa jednostki w sprawie potencjalnych przypadków oszustwa [Serbiński 2015].
Biegły rewident w odpowiedzi na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia powinien dokonać weryfikacji na poziomie całego sprawozdania finansowego,
jak i na poziomie stwierdzeń zawierających także transakcje i grupy sald przychodów i kosztów, aby zebrać dowody badania pozwalające na obniżenie ryzyka do
możliwego do zaakceptowania poziomu. Oszacowane ryzyko na poziomie całego
sprawozdania wymaga podejścia systemowego w przeprowadzanym badaniu sprawozdania finansowego. W przypadku oszacowania ryzyka na poziomie stwierdzeń
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związanych z poszczególnymi grupami i transakcjami powiązanymi z przychodami
i kosztami rekcją jest przeprowadzenie dalszych procedur badania, takich jak testy
szczegółowych transakcji wpływających na przychody i koszty, badania zgodności,
testy kontroli i analityczne procedury badania wiarygodności3. Ponieważ oszacowanie tego ryzyka będzie różne w zależności od rodzaju transakcji lub grup związanych m.in. z przychodami i kosztami, najbardziej odpowiednie podejście do poszczególnych obszarów będzie się różnić. Dlatego też do badania np. kompletności
przychodów ze sprzedaży mogą być stosowane odpowiednie testy kontroli. W przypadku badania kosztów bardziej odpowiednie będą procedury oparte na badaniach
wiarygodności. Kluczową kwestią w tym zakresie jest podejście, które opiera się na
opracowaniu odpowiednich procedur badania, właściwych dla zidentyfikowanego
ryzyka [Przewodnik stosowania…, t. 2 – Wskazówki praktyczne 2015].
Dlatego też biegły rewident, określając zakres procedur badania, kieruje się zawodowym osądem, dokonanym po ocenie istotności oszacowanego ryzyka istotnego zniekształcenia i stopnia pewności, który chce uzyskać [Podgórski (red.) 2011].
Błędy i oszustwa w sprawozdaniu finansowym, a więc także w obszarze przychodów i kosztów, wynikają z czynników ryzyka, które pochodzą z obszarów zrozumienia jednostki. Do tych obszarów można zaliczyć:
•• cele i strategie jednostki gospodarczej,
•• zewnętrzne czynniki w branży,
•• charakter jednostki,
•• wskaźniki wyników finansowych,
•• zasady (polityka) rachunkowości,
•• kontrola wewnętrzna.
Jak wynika z wymienionych obszarów, źródła ryzyka istotnego zniekształcenia nie odnoszą się zazwyczaj do konkretnego obszaru sprawozdania finansowego,
ponieważ wpływ pewnych zdarzeń gospodarczych może rzutować na różne jego
części. Na przykład pogorszenie sytuacji gospodarczej może wywierać wpływ na
pojawienie się zniekształceń w wielu obszarach sprawozdania finansowego, takich
jak zapasy, należności, ale także przychody lub koszty itp. Dlatego też należy zidentyfikować źródło ryzyka istotnego zniekształcenia, a następnie określić, w którym miejscu sprawozdania finansowego mogą pojawić się zniekształcenia z danego
zdarzenia gospodarczego [Przewodnik stosowania…, t. 2 – Wskazówki praktyczne
2015]. Do grup podwyższonego ryzyka pozwalającego na manipulowanie wartością
kosztów można zaliczyć:
•• aktywowanie niewłaściwych kosztów,
•• wadliwą prezentację kosztów prac rozwojowych,
•• tworzenie „fikcyjnych” (tzw. cichych) rezerw,
3
W związku z ograniczeniem wielkości artykułu procedury te są tylko wymienione, a nie szerzej
omówione. Osoby zainteresowane odsyłam do np. KSRF 330 Postępowanie biegłego rewidenta w
odpowiedzi na ocenę ryzyka albo do Przewodnika stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji
Finansowej w badaniu małych i średnich jednostek, t. 1 – Podstawowe pojęcia.
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•• manipulowanie nakładami na ulepszenia i odpisami amortyzacyjnymi,
•• nieuwzględnienie normalnego poziomu działalności w wycenie zapasów,
•• odpisy aktualizujące aktywa związane z należnościami lub zapasami.
W przypadku przychodów do obszarów podwyższonego ryzyka na manipulację
w tym zakresie wskazują
•• sprzedaże z klauzulą odkupu,
•• fikcyjna sprzedaż,
•• ceny transferowe,
•• rozwiązywanie nieuzasadnionych rezerw,
•• szacunek przychodu w kontraktach długoterminowych [Kutera, Hołda, Surdykowska (red.) 2006].
Obszarami podwyższonego ryzyka mogą być jeszcze transakcje związane z
leasingiem, manipulowanie terminami płatności czy też nieujawnienie realnych
zagrożeń kontynuacji działalności, które również mają wpływ – nie bezpośrednio
wprawdzie – na wynik finansowy.

3. Ryzyko oszustw
Pojęcie „oszustwo” oznacza działania podejmowane umyślnie, w celu uzyskania
korzyści, które powodują straty dla osób trzecich [Hulicka 2008]. Mogą być w nie
zamieszani pracownicy wszystkich szczebli w danej jednostce gospodarczej, czyli
kierownictwo albo pracownicy. Może występować zmowa między poszczególnymi
osobami w ramach danej jednostki lub z udziałem strony trzeciej spoza jednostki.
Do najczęściej występującej manipulacji zalicza się matactwo sprawozdaniem finansowym w postaci ujawniania wyższego lub niższego od rzeczywistego poziomu
zysku. Właściciele wraz z kierownictwem i pracownicy mogą z tego oszustwa odnieść korzyści osobiste – w przypadku pierwszej grupy mogą się pojawić oszczędności podatkowe, sprzedaż jednostki gospodarczej po zawyżonej cenie lub wypłacenie premii. W odniesieniu do pracowników uzasadnieniem może być uzyskanie
premii zależnej od wyników, ukrycie strat lub ukrycie kradzieży aktywów [Przewodnik stosowania…, t. 2 – Wskazówki praktyczne 2015].
Mimo że oszustwo może występować na każdym poziomie w organizacji, najczęściej jest ono poważniejsze, jeżeli jest w nie zamieszane wyższe kierownictwo.
Dlatego tak ważne jest zaangażowanie osób sprawujących nadzór nad jednostką
oraz wyższego kierownictwa jednostki gospodarczej we właściwe postępowanie i
przywiązanie do etycznego postępowania w codziennym działaniu, aby wykluczyć
lub zminimalizować ryzyko oszustw wpływające na przychody i koszty w sprawozdaniu finansowym.
Biegły rewident, przeprowadzając procedury oszacowania ryzyka, powinien
wziąć pod uwagę trzy okoliczności, które często mogą dostarczyć wskazówek, czy
zaistniało oszustwo. Nazywane są „trójkątem oszustw” (rys. 1). Są to:
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•• naciski – wywoływane często przez pilne osobiste potrzeby, które nie są podzielane przez innych,
•• możliwości – przy słabej etyce i braku odpowiednich procedur kontroli wewnętrznej może wytworzyć się przekonanie, że oszustwo pozostanie niewykryte,
•• usprawiedliwienie – czyli tłumaczenie samemu sobie, że oszustwo tak naprawdę
nie zostało popełnione („to nic wielkie”, „nic się nie stało”, „biorę tylko to, co
powinienem i tak dostać”).

Naciski

Możliwość

Usprawiedliwienie

Rys. 1. Trójkąt oszustw
Źródło: opracowanie własne.

Do grupy nacisków mogących mieć wpływ na zwiększone ryzyko istotnego
zniekształcenia, które wpływa na obszar przychodów i kosztów można zaliczyć np.
zagrożenie stabilności i rentowności jednostki gospodarczej przez warunki ekonomiczne lub branżowe jednostki, nadmierne naciski kładzione na kierownictwo, aby
spełniało wymogi osób trzecich związanych z dochodem, a także osobistą sytuację
finansową kierownictwa jednostki gospodarczej uzależnioną od udziałów w jednostce albo od wynagrodzeń. W przypadku możliwości ryzyko oszustw wpływające
na przychody i koszty pojawia się w obszarze aktywów podatnych na zawłaszczenie, jak zapasy o znacznej wartości albo niewielkich rozmiarów, łatwo wymienialne aktywa typu diamenty czy podzespoły komputerowe. Manipulacja możliwościami może się pojawić także przy kontroli wewnętrznej, gdzie może istnieć
nieodpowiedni nadzór ze strony osób zarządzających i sprawujących kontrolę nad
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jednostką gospodarczą, nad procesami identyfikacji i reakcji na ryzyko oszustw,
np. w przypadku braku nadzoru nad wydatkami kierownictwa czy też nad osobami odpowiedzialnymi za majątek jednostki. Z kolei w przypadku usprawiedliwień
źródłem ryzyka oszustw jest np. zmniejszanie wykazywanych zysków ze względu
na wysokość podatku, zawyżanie zgłaszanych dochodów w celu uniknięcia złamania warunków porozumienia z bankiem, zwiększenia ceny sprzedaży czy też
osiągnięcia celów wyznaczonych przez stronę trzecią [Przewodnik stosowania…,
t. 2 – Wskazówki praktyczne 2015].
Oszustwa pojawiające się w jednostce gospodarczej zawsze są zamierzone
i często trudno j biegłemu rewidentowi zidentyfikować wszystkie czynniki ryzyka
występujące w poszczególnych obszarach przychodów i kosztów. Wykrycie ich jest
możliwie tylko dzięki poszukiwaniu odchyleń od normy, dziwnych elementów czy
nietypowych transakcji, które mogą obejmować nawet niewielkie kwoty pieniężne.

4. Reakcja biegłego rewidenta na oszustwa
Biegły rewident w odpowiedzi na ryzyko istotnego zniekształcenia, a zarazem na
ryzyko oszustwa powinien zachować zawodowy sceptycyzm i osąd. Jest on zobowiązany do stosowania ich podczas całego badania sprawozdania finansowego, nie
tylko poszczególnych części, takich jak przychody i koszty. Zawodowy sceptycyzm
wymaga od niego uznania, że kierownictwo zawsze może dopuścić się oszustwa, że
w każdej sytuacji powinien być dociekliwy, a zarazem zachować czujność i ostrożność, aby nie przeoczyć nietypowych okoliczności czy zadowalać się mało przekonywającymi dowodami badania obszaru przychodów i kosztów. Związane jest to
z tym, iż oszustwo może polegać na podjęciu wyrafinowanych i zaplanowanych
z niezmierną starannością działań, które mają pomóc kierownictwu w ukryciu
oszustwa przed biegłym rewidentem.
Występowanie czynników ryzyka oszustwa nie jest jednoznaczne z tym, że jednostka gospodarcza te oszustwa popełnia, ale ma to wpływ na szacunek ryzyka
istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym. Dlatego też biegły rewident powinien dokonać szczegółowego rozpoznania tego ryzyka i jego oszacowania na poziomie zarówno samego sprawozdania finansowego, jak i poszczególnych jego grup transakcji czy też sald, w tym również grup przychodów i kosztów.
W odpowiedzi na ustalone ryzyko powinien w taki sposób ustalić i przeprowadzić
procedury badania, aby były one dostosowane do oszacowanego ryzyka. Ponieważ
badanie sprawozdania finansowego jest procesem narastającym, to po przeprowadzeniu procedur badania biegły rewident może uzyskać dowody badania znacznie
różniące się od tych założonych we wcześniejszej fazie badania, na których oparł
swoje oszacowanie istotnej nieprawidłowości spowodowanej oszustwem. W takim
przypadku powinien poinformować kierownictwo jednostki o zaistniałym oszustwie [Pfaff 2008]. W razie braku reakcji lub też gdy według niego skutki nadużyć
istotnie wpływają na sprawozdanie finansowe i poszczególne jego obszary, w tym
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przychody i koszty, powinien odpowiednio do wagi nieprawidłowości wyrazić opinię z zastrzeżeniem lub negatywną bądź też odmówić wydania tej opinii. Tajemnica
zawodowa obowiązująca biegłego rewidenta może sprawić, że nie będzie możliwe zawiadomienie osób trzecich o oszustwach popełnionych w jednostce gospodarczej. W niektórych tylko przypadkach biegły rewident może zostać zwolniony
z zachowania tajemnicy. Aby wymogom formalnym stało się zadość, procedury
w zakresie rozpoznania i wykrycia nieprawidłowości na poziomie całego sprawozdania finansowego, jak i poszczególnych jego obszarów, w tym przychodów i kosztów, powinny zostać odpowiednio udokumentowane.
Aby nie przeoczyć istotnego czynnika ryzyka, biegły rewident powinien z identyfikacji ryzyka uczynić integralną część procesu zrozumienia danej jednostki gospodarczej [Stępień (red.) 2012]. Im więcej wiadomo na temat jednostki, tym lepsza
jest identyfikacja czynników ryzyka.

5. Zakończenie
Biegły rewident, przystępując do badania sprawozdania finansowego, powinien dokonać oszacowania i oceny ryzyka wystąpienia w sprawozdaniu finansowym i jego
poszczególnych obszarach, w tym także przychodów i kosztów, istotnych nieprawidłowości spowodowanych oszustwami. Rosnąca misterność i precyzja sprawców
oszustw sprawia, że stają się one coraz trudniejsze do wykrycia w trakcie czynności
rewizji finansowej, pojawia się więc konieczność wprowadzenia nieprzewidywalności i elementu zaskoczenia do procesu badania sprawozdań finansowych [Serbiński 2015]. Dlatego też biegły rewident powinien kłaść szczególny nacisk na rozpoznanie i przetestowanie procesów kontroli wewnętrznej, ponieważ nawet najmniejsze
złamanie tych procedur biegły rewident powinien przekazać kierownictwu jednostki gospodarczej lub organowi nadzoru, aby jak najwcześniej zniechęcić do prowadzenia podobnych działań w przyszłości. Zastosowane przez biegłego rewidenta
procedury badania poszczególnych obszarów sprawozdania finansowego, w tym
obszaru przychodów i kosztów, mogą się przyczynić do zmniejszenia ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie całego sprawozdania, jak i jego poszczególnych
obszarów. Dzięki temu badanie sprawozdań finansowych może się przyczynić do
podniesienia bezpieczeństwa działalności jednostek gospodarczych na rynkach kapitałowych, może także stanowić, wraz z raportem, istotną wartość dodaną dla odbiorców opinii.
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