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BADANIE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA 
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW JAKO ELEMENTÓW 
PODATNYCH NA OSZUSTWA KSIĘGOWE
AUDITOR’S REVENUE AND EXPENSE AUDIT AS AN 
ELEMENT SUSCEPTIBLE TO ACCOUNTING FRAUD
DOI: 10.15611/pn.2015.399.29

Streszczenie: W artykule poruszono problematykę badania przez biegłego rewidenta wyjąt-
kowo wrażliwych elementów sprawozdania finansowego, jakimi są przychody i koszty, które 
w sposób szczególny mogą być narażone na ryzyko manipulacji i oszustwa księgowego. 
Wskazano obszary, które najczęściej mogą zawierać istotne nieprawidłowości w zakresie 
przychodów i kosztów. Omówiono również zagadnienia związane z analizą przychodów 
i kosztów w przypadku podejrzenia o oszustwo finansowe, a także wskazano ryzyko wystą-
pienia oszustwa w postaci istotnej nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym. Przedsta-
wiono zachowanie biegłego rewidenta w przypadku podejrzenia oszustwa lub też wykrycia 
oszustwa. Zaprezentowano także zakres badania, któremu powinny zostać poddane przycho-
dy i koszty, by można było uzyskać wystarczającą pewność co do sformułowania opinii wraz 
z raportem z badania sprawozdania finansowego.
Słowa kluczowe: przychody, koszty, badanie sprawozdań finansowych, oszustwa księgowe.

Summary: The article addresses the problem of investigation by an auditor of a sensitive area 
of the financial statement, which includes revenues and expenses, which particularly may be 
exposed to the risk of manipulation and accounting fraud. The areas that are most likely to 
contain irregularities in the field of income and expenses have been pointed out. It also 
discusses issues related to the analysis of revenues and expenses in case of suspected financial 
fraud, as well as the risk of fraud in the financial statements and the auditor’s behavior in case 
of suspected fraud or the detection of fraud. It also presents the scope of audit, which income 
and expenses should be subject to in the range of reasonable assurance to the formulation of 
opinion together with a financial statement audit report.

Keywords: revenues, expenses, financial report auditing, accounting fraud.

1. Wstęp

Działalność gospodarcza wszystkich jednostek uczestniczących w rynku kapitało-
wym związana jest nieodzownie z kosztami i przychodami pojawiąjącymi się  
w związku z operacjami gospodarczymi. Jest to obszar, którego nie sposób pominąć 
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przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, „czytaniu” sprawozdania czy też ba-
daniu przeprowadzanym przez biegłego rewidenta. Jest to także obszar szczególnie 
narażony na ryzyko manipulacji, związanych z „wygładzaniem” czy też „podraso-
waniem” wyniku finansowego. Biegły rewident ma za zadanie zbadać przychody  
i koszty, ocenić ich prawidłowość i zasadność, zweryfikować poprawność prezenta-
cji i na podstawie dokumentów źródłowych i przeprowadzonych testów popartych 
dokumentacją roboczą wydać produkt końcowy rewizji finansowej1 – jakim jest opi-
nia wraz z raportem – w oparciu o zawodowy sceptycyzm i osąd2. Czynniki te nie-
zbędne są do oszacowania ryzyka związanego z badaniem poszczególnych elemen-
tów wpływających na wynik finansowy, a także z ostrożnością wobec przedstawionych 
danych. Zadaniem biegłego jest uzyskanie pewności, że przeprowadzone przez  
niego badanie jest wolne od nieprawidłowości spowodowanych błędem3 lub oszu-
stwem4, że mimo wszystko jest on w stanie stworzyć obiektywny dokument, pod- 
sumowując przeprowadzone czynności rewizji finansowej. Do weryfikacji poszcze-
gólnych pozycji przychodów i kosztów biegły rewident ma szereg narzędzi, które 
ułatwiają mu wydanie wiarygodnej i obiektywnej opinii wraz z raportem. Celem 
artykułu jest wskazanie roli biegłego rewidenta w badaniu przychodów i kosztów  
w sprawozdaniu finansowym, a także sposób jego postępowania w przypadku wy-
krycia istotnych nieprawidłowości.

2. Badanie przychodów i kosztów

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o rachunkowości celem badania sprawozda-
nia finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta opinii wraz z raportem  
o tym, czy sprawdzane przez niego sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastoso-
wanymi zasadami rachunkowości oraz czy w sposób rzetelny i jasny przedstawia 
sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki [Ustawa 

1 W artykule zamiennie używa się pojęć „badanie sprawozdań finansowych” i „rewizja finanso-
wa”. Pod tymi pojęciami kryje się zarówno określenie samej procedury badania, jak i czynności 
występujące po badaniu, tj.: korekty zalecane przez biegłego rewidenta w sprawozdaniu finansowym 
oraz wydanie opinii wraz z raportem [por. Krzywda (red.) 2012, s. 15 i n.; Kuc 2002, s. 71].

2 Zawodowy sceptycyzm to nastawienie biegłego rewidenta dopuszczające możliwość zaistnienia 
ważnych nieprawidłowości spowodowanych oszustwem, a Międzynarodowy Standard Rewizji Finan-
sowej 200 „Cel i ogólne zasady badania sprawozdań finansowych” definiuje zawodowy sceptycyzm 
jako postawę cechującą się krytycyzmem i dociekliwością przy ocenie dowodów badania, ciągłym 
dociekaniu, czy uzyskane informacje oraz dowody badania wskazują na istnienie istotnych niepraw-
idłowości sprawozdania finansowego. Szerzej na ten temat w literaturze przedmiotu, m.in.: [Zakrzews-
ka 2014, s. 86 i n.].

3 Błąd rozumiany tu jako niezamierzona nieprawidłowość w sprawozdaniu finansowym, obejmu-
jąca pominięcie kwoty lub nieujawnienie informacji [Barcikowska i in. 2008, s. 5].

4 Oszustwo to „zamierzone działanie jednej lub większej ilości osób spośród kierownictwa, osób 
zarządzających i sprawujących nadzór nad jednostką, pracowników lub stron trzecich, wykorzystują-
cych kłamstwa, w celu uzyskania nieuzasadnionej lub niezgodnej z prawem korzyści” [Barcikowska  
i in. 2008, s. 17].
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z dnia 29 września 1994 r.] (dalej jako: ustawa o rachunkowości). Dlatego też tak 
ważne staje się zbadanie zasadności i poprawności przychodów i kosztów prezento-
wanych w sprawozdaniu finansowym. Do weryfikacji biegłemu rewidentowi służy, 
jak już wspomniano, szereg narzędzi, jednak najczęściej stosowane jest badanie 
przychodów i kosztów tzw. metodą reprezentacyjną, polegającą na wyborze jednej  
z dwóch możliwości: albo przez weryfikację wszystkich dokumentów powyżej 
określonej kwoty, albo sprawdzenie wszystkich dokumentów z wybranych losowo 
lub celowo miesięcy danego okresu sprawozdawczego.

Definicja przychodów wyjaśnia, że są to uzyskane w roku obrotowym – ustalone 
w wiarygodnej kwocie – prawdopodobne korzyści ekonomiczne, które w końco-
wym efekcie przyczyniają się do zwiększenia kapitału własnego danej jednostki go-
spodarczej [Ustawa o rachunkowości, art. 3, ust.1, pkt 30; zob. także: Fedak 2014]. 
Natomiast celem badania przychodów wpływających na wynik finansowy jest 
sprawdzenie, czy są one prawidłowo udokumentowane i opisane oraz czy są w spo-
sób prawidłowy wycenione i kompletne. Nie mniej ważnym elementem weryfikacji 
przychodów jest sprawdzenie czy zostały należycie wykazane w rachunku zysków  
i strat do właściwego okresu sprawozdawczego i we właściwej pozycji. Dokonując 
sprawdzenia tego obszaru, biegły rewident bada rejestry sprzedaży VAT, otrzymane 
dywidendy, a także dowody źródłowe np. faktury VAT, otrzymane odsetki od poży-
czek i lokat na rachunkach bankowych, umowy kredytowe, dokumenty wewnętrzne 
z np. naliczania różnic kursowych itp., raporty i paragony fiskalne. Powinien spraw-
dzić także zgodność ewidencji z rejestrami sprzedaży, zgodność sprzedaży z umo-
wami i dowodami wydania, prawidłowość stosowanych stawek VAT, a także przy-
chody wynikające z ewidencji oraz wykazane w rachunku zysków i strat [por. 
Krzywda, Szafraniec 2012].

Podobnie jak w przypadku przychodów definicję kosztów można znaleźć  
w Ustawie o rachunkowości w artykule 3 ust. 1 pkt 31. Informuje on, iż koszty stano-
wią ustalone w wiarygodnie określonej wartości zmniejszenia aktywów bądź zwięk-
szenia zobowiązań, prowadzące w końcowym rezultacie do zmniejszenia kapitału 
jednostki gospodarczej [Ustawa o rachunkowości, art. 3, ust. 1 pkt 31; zob. także: 
Fedak 2014]. Celem badania kosztów jest stwierdzenie, czy koszty faktycznie zosta-
ły poniesione i prawidłowo wykazane z poszczególnych częściach rachunku zysków 
i start oraz w odpowiednim okresie sprawozdawczym. Dowodami z badania tej czę-
ści rachunku zysków i strat są księgi rachunkowe związane z kontami kosztowymi 
wraz z ewidencją, dokumenty związane z inwentaryzacją, kalkulacja kosztu jednost-
kowego produktu, a także ustalenia związane z szacowaniem kosztów niezakończo-
nych usług długoterminowych. W tym obszarze najczęściej wykorzystywaną przez 
biegłego rewidenta metodą weryfikacji jest dokonanie przeglądu analitycznego 
kosztów wraz ze szczegółowymi testami, które sprawdzają prawidłowość nalicza-
nia, rozliczania i dokumentowania kosztów [por. Krzywda, Szafraniec 2012]. 
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3. Obszary ryzyka manipulacji kosztami i przychodami 
wpływającymi na wynik finansowy

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej celem biegłego  
rewidenta jest rozpoznanie i oszacowanie ryzyka istotnych nieprawidłowości,  
wywołanych oszustwami lub błędami, na poziomie sprawozdania finansowego i po-
szczególnych części składowych tego sprawozdania. Dzięki podjęciu takich czynno-
ści przygotowawczych możliwe jest zaprojektowanie i wdrożenie reakcji na oszaco-
wane ryzyko wystąpienia istotnej nieprawidłowości [MSRF nr 315]. Możliwości 
„tworzenia rzeczywistości” w każdym obszarze przychodów i kosztów jest bardzo 
wiele. Praktycznie w każdej pozycji rachunku zysków i strat istnieje możliwość ma-
nipulacji daną pozycją. Przykładem takiego działania mogą być koszty, które zwią-
zane są z szacowaniem rezerw na świadczenia pracownicze, usługi obce bądź też 
rezerwami na zobowiązania. Natomiast w zakresie przychodów może się pojawić 
ryzyko m.in.: manipulacji, związane z dokonanymi odpisami na należności  
i zapas, bądź też skutkami wyceny bilansowej rozrachunków w walucie obcej. Do-
konując analizy poszczególnych pozycji przychodów i kosztów, można zauważyć, 
że największa możliwość manipulowania wynikiem finansowym występują na  
poziomie pozostałej działalności operacyjnej i działalności finansowej [Kutera, Sur-
dykowska 2009]. Dlatego też biegły rewident, podejmując się zbadania rachunku 
zysków i strat, w pierwszej kolejności powinien zwrócić uwagę na zysk (stratę) ze 
sprzedaży, związany z podstawową działalnością jednostki i na wynik finansowy 
netto. W przypadku występowania dużej różnicy pomiędzy tymi pozycjami biegły 
rewident powinien dokonać bardziej szczegółowego sprawdzenia poszczególnych 
pozycji związanych z obszarem operacyjnym i finansowym.

Podczas planowania i przeprowadzania badania sprawozdania finansowego  
biegły rewident powinien zawsze uwzględnić ewentualność, że całe sprawozdanie 
finansowe, w tym także przychody i koszty, zawierają istotne nieprawidłowości  
spowodowane oszustwem. I choć badanie zostało poprawnie zaplanowane i prze- 
prowadzone zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej i Międzyna- 
rodowymi Standardami Rewizji Finansowej, zawsze istnieje ryzyko, że niektóre 
istotne nieprawidłowości sprawozdania finansowego nie zostaną wykryte. Związane 
jest to ze stale występującym ryzykiem nieodłącznym i ryzykiem przeoczenia5. Ma 
to także związek z tym, iż ryzyko niewykrycia istotnych nieprawidłowości, które 
spowodowane są oszustwem, jest znacznie wyższe niż ryzyko przeoczenia nieprawi-
dłowości spowodowanych błędem. A to dlatego, że oszustwu może towarzyszyć sze-
reg zaplanowanych działań, mających na celu ukrycie oszustwa. I dlatego też szansa 
wykrycie przez biegłego rewidenta takiego działania może zależeć od częstotliwości 

5 Ryzyka pojawiające się w artykule szerzej omówione są w licznych publikacjach opierających 
się na Krajowym Standardzie Rewizji Finansowej nr 1 „Ogólne zasady badania sprawozdań finan-
sowych”, wydanym jako załączniki do uchwały Nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewid-
entów z dnia 16 lutego 2010 r.
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i wielkości manipulacji, doświadczenia i stopnia służbowego osób zaangażowanych 
w oszustwo. Szczególne znaczenie ma ten ostatni warunek, ponieważ ryzyko niewy-
krycia istotnych nieprawidłowości jest znacznie wyższe w przypadku kierownictwa 
jednostki. Związane jest to z większymi możliwościami i większym dostępem do 
danych księgowych podatnych na manipulację zapisami księgowymi. Również na 
tym szczeblu możliwość omijania procedur kontroli stworzonych do zapobiegania 
tego typu oszustwom popełnianym przez pracowników jest większa, podobnie jak 
możliwość nakłonienia podwładnych do współudziału w popełnianiu oszustw.

4. Oszustwa księgowe związane z przychodami i kosztami – 
przykłady

Manipulowanie m.in. przychodami i kosztami prezentowanymi w sprawozdaniu  
finansowym często nazywane jest „twórczą księgowością”. Działania te tłumaczy 
się pozorem nadawania sprawozdaniu większej przejrzystości czy zarządzaniu zy-
skiem [Hulicka 2008]. Możemy te działania podzielić na manipulację przychodami 
i kosztami.

Do kategorii związanej ze zniekształcaniem przychodów zaliczamy:
 • faktury sprzedaży – wykonanie usługi albo wydanie towaru nastąpiło w następ-

nym roku obrotowym,
 • faktury sprzedaży z klauzulą odkupu,
 • przyspieszone fakturowanie i manipulowanie okresem ujęcia przychodów,
 • pojawienie się faktur sprzedaży, o których wiadomo, że będą przedmiotem ko-

rekty,
 • ujmowanie w bieżącym okresie sprawozdawczym korekt faktur sprzedaży zwią-

zanych z okresem poprzednim,
 • fikcyjna sprzedaż (np. dostawa bez zamówienia),
 • szybki wzrost sprzedaży spółki w porównaniu z konkurencją,
 • nietypowe i duże operacje gospodarcze, dokonywane przy końcu roku obro- 

towego,
 • wykorzystanie cen transferowych,
 • uznanie przychodów mimo wątpliwości ich wystąpienia,
 • prezentowanie prac wykonanych przez podwykonawców jako własne.

Natomiast do kategorii związanej z manipulowaniem kosztami można zaliczyć:
 • manipulowanie „cichymi” rezerwami,
 • aktywowanie niewłaściwych kosztów, np. w związku z rzeczowymi aktywami 

trwałymi, 
 • pojawienie się dużej ilości transakcji z jednostkami powiązanymi,
 • zaliczenie kosztów działania lub rezerw w ciężar funduszy,
 • zapisy na kontach kosztowych wykazujące księgowania kosztów związanych  

z poprzednim rokiem obrotowym,
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 • ujemny przepływ środków pieniężnych z podstawowej działalności przy wyka-
zywaniu zysków,

 • odpisy aktualizacyjne aktywów (w szczególności związanych z zapasami i na-
leżnościami),

 • księgowanie kosztów związanych z działalnością jako środków trwałych w bu-
dowie,

 • zaniżanie utraty wartości aktywów lub brak księgowania trwałej utraty wartości,
 • brak tworzenia rezerw na koszty, gdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo 

ich wystąpienia w przyszłości [por. Hulicka 2008; Kutera i in. 2006].
Jak widać z powyższych przykładów znacząca część pojawiających się oszustw 

w zakresie przychodów i kosztów związana jest z manipulowaniem szacunkami (np. 
pojawienie się danej rezerwy czy odpisu aktualizującego). Biegły rewident, stwier-
dzając zaistnienie takiego zdarzenia, powinien dokonać weryfikacji poprzez porów-
nanie danych dokumentów źródłowych z zapisami prezentowanymi w rachunku 
zysków i strat bądź też przez analizę przychodów i kosztów na przełomie roku obro-
towego. 

5. Postępowanie biegłego rewidenta w przypadku rozpoznania 
oszustwa lub podejrzenia jego wystąpienia

Jeżeli biegły rewident podczas swoich czynności sprawdzających wykryje oszustwo 
lub będzie miał podejrzenie wystąpienia takiej sytuacji, powinien niezwłocznie 
skontaktować się z kierownictwem jednostki, w której nastąpiło podejrzenie o oszu-
stwo. Jeżeli według jego oceny takie postępowanie będzie niewystarczające, powi-
nien skontaktować się z kierownictwem najwyższego szczebla. Jeśli pomimo podję-
cia tych kroków, w oparciu o swój zawodowy osąd i sceptycyzm, uznaje nadal 
otrzymane wyjaśnienia za niewystarczające, powinien poinformować odpowiednie 
władze, dla których wykonuje usługę badania sprawozdania finansowego. W myśl 
prawa obowiązującego w Polsce niektóre oszustwa w zakresie przychodów i kosz-
tów mogą stać się przestępstwami gospodarczymi ściganymi przez państwo z mocy 
prawa karnego. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, obowiązkiem biegłego jest poinfor-
mowanie właściwego organu ścigania takiego przestępstwa. 

6. Zakończenie

Oszustwa pojawiające się w zakresie przychodów i kosztów prezentowanych  
w sprawozdaniu finansowym sprawiają, że użytkownicy nie mogą mieć pełnego zaufa-
nia do informacji przekazywanych przez jednostki gospodarcze. Dlatego też tak 
ważna jest rola biegłego rewidenta w przekazaniu niezależnej i obiektywnej opinii 
wraz z raportem z badania. Niestety, w czasach ogromnej konkurencji na rynkach 
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światowych chęć szybkich zysków powoduje, że nie da się do końca wyeliminować 
manipulowania przychodami i kosztami wpływającymi na wynik finansowy. To po-
winno stać się przedmiotem wielkiej troski ze strony ustawodawców, aby tak skon-
struować prawo, by jasno i przejrzyście przekazywać prawa i obowiązki związane  
z prezentowaniem i ujmowaniem przychodów i kosztów w sprawozdaniu finanso-
wym. Dlatego też, że odpowiedzialność biegłego rewidenta za ocenę możliwości 
popełnienia oszustwa podczas przeprowadzanego badania sprowadza się do zwery-
fikowania i ujawnienia takich oszustw, które powodują istotne zniekształcenie spra-
wozdania finansowego lub sprawozdania z działalności, a nie wszystkich oszustw 
występujących w jednostce gospodarczej. Jednak do momentu pojawienia się bar-
dziej precyzyjnych i szczegółowych uregulowań nie sposób nie doceniać roli biegłe-
go rewidenta w wykrywaniu oszustw księgowych w zakresie m.in. przychodów  
i kosztów. To dzięki pracy biegłych wzrasta bezpieczeństwo i wiarygodność spra-
wozdań finansowych w globalnym obrocie gospodarczym.
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