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Wstęp

Idea zrównoważonego rozwoju wzbudza uzasadnioną uwagę zarówno w społeczeń-
stwie, jak i w gospodarce oraz w nauce. Poszukujemy bowiem sposobu na racjonal-
ne funkcjonowanie w złożonej rzeczywistości. Konieczne jest nie tylko naukowe 
opracowanie zasad zrównoważonego rozwoju, lecz także ich efektywna implemen-
tacja w praktyce gospodarczej. Nie bez znaczenia jest przy tym również społeczne 
poparcie dla idei zrównoważonego rozwoju. 

Niewątpliwie problemy w zakresie ochrony środowiska oraz etyki prowadzone-
go biznesu stanowią ogromne wyzwanie rozwojowe. Nie możemy dopuścić, by stały 
się one barierą rozwoju naszej cywilizacji. Stąd też obecne koncepcje teoretyczne 
coraz częściej podkreślają konieczność ograniczania negatywnego wpływu prowa-
dzonej działalności na interesariuszy oraz budowania wartości dodanej – rozumianej 
dużo szerzej niż dotychczas.

Współczesny świat spogląda na ideę zrównoważonego rozwoju z ogromną na-
dzieją, ponieważ oznacza ona szansę na zmianę filozofii gospodarowania z poszano-
waniem zasad gospodarki rynkowej. Nie możemy tej szansy zmarnować. Ta wspa-
niała idea wymaga jednak jeszcze wiele pracy, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak 
i empirycznym. 

Tematów badawczych więc nie brakuje. Środowisko ekonomistów z dyscypliny 
,,finanse”, a w tym ,,rachunkowość”, od dawna zaangażowane jest naukowo w prace 
badawcze dotyczące zrównoważonego rozwoju. Jednym z przykładów aktywności  
i profesjonalizmu naszego środowiska naukowego jest niniejsza publikacja. 

W opracowaniu opublikowano wybrane artykuły dotyczące idei zrównoważonego 
rozwoju w zakresie rachunkowości, których autorami są osoby z uznanych ośrodków 
naukowych w Polsce. Podkreślam wagę inspirujących treści poszczególnych opraco-
wań. Istotny wkład w naukową jakość publikacji wnieśli także recenzenci. Zgłoszone 
przez nich uwagi i sugestie podniosły jeszcze wartość naukową opracowania.

Niniejsza publikacja jest naszym wspólnym sukcesem: autorów i recenzentów. 

Danuta Dziawgo
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Streszczenie: Celem artykułu jest wskazanie praktyk związanych z fałszowaniem ksiąg ra-
chunkowych oraz sprawozdań finansowych w ocenie biegłych rewidentów. Autorzy starają się 
odpowiedzieć na dwa pytania: Jakie praktyki fałszowania informacji finansowych są wykrywa-
ne w toku badania sprawozdania finansowego? Jak często audytorzy spotykają się z tego typu 
praktykami? Artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej – przedstawiającej problematykę 
manipulowania i fałszowania sprawozdań finansowych oraz praktycznej – przedstawiającej 
wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród biegłych rewidentów. Ankietowana 
grupa respondentów stwierdziła, że opisywane zjawisko nie jest częste. Zidentyfikowano rów-
nież typowe działania prowadzące do fałszowania sprawozdań finansowych.

Słowa kluczowe: rachunkowość kreatywna, fałszowanie sprawozdań finansowych, oszustwo 
księgowe.

Summary: The aim of the paper is to identify practices related to financial reporting and ac-
counting fraud in the opinion of auditors. In this paper the authors try to answer two questions: 
Which practices in financial reporting fraud are detected in the course of financial statement 
audit? How often the auditors encounter such practices? The paper consists of a theoretical 
part explaining the problems of manipulating and counterfeiting the accounting records, and 
a practical part presenting the results of survey among the auditors. The respondents conclud-
ed that the fraud was not so common. Also typical practices leading to falsifying financial 
statements have been identified.

Keywords: creative accounting, financial statement fraud, accounting fraud.

1. Wstęp

Jednym z elementów wpływających na zrównoważony rozwój jest inwestowanie 
społecznie odpowiedzialne rozumiane jako strategia inwestycyjna, która oprócz mo-
tywów typowo finansowych bierze sobie za cel szeroko rozumiane cele społeczne. 
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Inwestor społecznie odpowiedzialny będzie kierował swój majątek do przedsię-
biorstw określanych mianem „spółek etycznych” lub „odpowiedzialnych społecz-
nie” [Forbes 2011]. 

Obszarem wpływającym na ocenę tych podmiotów pod kątem etycznym jest mię-
dzy innymi jakość systemu rachunkowości prowadzonej w jednostce, a co za tym idzie 
– rzetelność sprawozdań finansowych udostępnianych odbiorcom zewnętrznym. 

Celem artykułu jest wskazanie praktyk związanych z fałszowaniem ksiąg ra-
chunkowych oraz sprawozdań finansowych w ocenie biegłych rewidentów. Autorzy 
starają się odpowiedzieć na dwa pytania: Jakie praktyki fałszowania informacji fi-
nansowych są wykrywane w toku badania sprawozdania finansowego? Jak często 
audytorzy spotykają się z tego typu praktykami?

Praktyki związane z manipulowaniem danymi i informacjami finansowymi 
opisywało wielu autorów, wskazując różne aspekty tych zachowań. Wymienić tu 
należy między innymi: G. Balliona [2003], A. Hołdę, W. Nowaka [2003], Schnei- 
dera [2007] czy J. Wiśniewską [2004]. O aktualności opisywanego problemu mogą 
świadczyć nowsze publikacje dotyczące opisywanej problematyki, na przykład au-
torstwa A. Nowak [2014], P. Szczeciny i J. Sztymelskiej [2011] czy M. Bąk [2012]. 
Problematykę dostrzegają również firmy audytorskie, dokonując ciągłego moni-
toringu opisywanej tematyki i publikując raporty na ten temat. Przykładem może 
tu być firma Ernst & Young (EY), która od kilku lat podejmuje działania związa-
ne z badaniem stopnia stosowania kreatywnej rachunkowości na świecie [Ernst & 
Young 2014, s. 28].

Artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej, przedstawiającej problematykę 
manipulowania i fałszowania sprawozdań finansowych, oraz praktycznej, przedsta-
wiającej wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród biegłych rewidentów. 

2. Manipulacja danymi i informacjami finansowymi

Kreatywna rachunkowość jest pojęciem powszechnie stosowanym w kontekście 
oszustw księgowych, których dopuściły się korporacje, takie jak Enron, Worldcom 
czy Xerox, i może mieć znaczenie nie tylko negatywne, ale także pozytywne w za-
kresie pomysłowego wdrażania przepisów i zasad rachunkowości. W związku z po-
dejmowanym tematem autorzy zajmą się jedynie negatywnym znaczeniem pojęcia, 
jakim jest rachunkowość kreatywna. W aspekcie negatywnych zjawisk związanych 
z rachunkowością kreatywną stosowane jest często określenie „rachunkowość agre-
sywna”. Można zauważyć istnienie dwóch diametralnie różnych kierunków przekła-
mania danych w sprawozdaniach. Podczas gdy pierwszy z nich poprawia wizerunek 
firmy w celu uzyskania kredytu, znalezienia inwestora strategicznego, podwyższe-
nia notowań własnych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych lub wejścia na 
giełdy światowe, wreszcie dla uzyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej, 
drugi kierunek pogarsza wizerunek firmy, działając w ten sposób na korzyść jednost-
ki dążącej do przejęcia firmy [Ballion 2003, s. 78]. 
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Punktem wyjścia do wyjaśnienia przyczyn oraz charakteru manipulacji informa-
cjami finansowymi są nadrzędne zasady rachunkowości określone przepisami prawa 
bilansowego. J. Wiśniewska zwraca uwagę na nieprawidłowe stosowanie nadrzęd-
nych zasad rachunkowości oraz przywołuje przykłady operacji gospodarczych, za-
sad wyceny, działań lub zaniechań, które mogą mieć wpływ na nieprawdziwy obraz 
sytuacji podmiotu w sprawozdaniu finansowym [Wiśniewska 2004, s. 36]. Częstą 
nieprawidłowością jest aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego na etapie 
wyceny wstępnej, np. środków trwałych czy produktów [Gos, Hońko 2015, s. 9].

Przykładową typową manipulacją kosztami jest ich niepoprawna kwalifikacja jako 
zakup inwestycyjny. W takim wypadku ich kwota zwiększa aktywa (zwykle trwałe) 
i nie jest bezpośrednio wykazywana w rachunku wyników jako koszt. Do kosztów 
jest przenoszona sukcesywnie pod postacią odpisów amortyzacyjnych. Taka operacja 
pozwala na zaniżenie kosztów i zwiększenie wyniku finansowego przez rozłożenie 
w czasie kosztów. Ponadto zwiększa ona sumę bilansową [Nowak 2014, s. 231].

Nieujawnienie informacji o zagrożeniu kontynuacji działalności oznacza, że 
w niewłaściwy sposób dokonano wyceny aktywów oraz pasywów jednostki. In-
formacja ta jest kluczowa z punktu widzenia odbiorców sprawozdań finansowych. 
Równie ważna jest informacja o kwotach wyników wypracowanych na działalno-
ści kontynuowanej i zaniechanej, gdyż z punktu widzenia oceny kondycji jednostki 
istotna jest tylko działalność kontynuowana. Natomiast niewłaściwe zakwalifikowa-
nie rozrachunków zmienia wartość wskaźników finansowych [Gołębiowski, Tłacza-
ła 2014, s. 281].

Podobne działania nieetyczne wylicza M. Bąk, rozszerzając analizę o wpływ 
oszustw księgowych na inne aspekty działalności jednostki, przedstawione w tab. 1.

Tabela 1. Wpływ działań nieetycznych na inne aspekty działalności jednostki

Wybrane zasoby, 
wynik finansowy Działania nieetyczne – przykłady

Kredyty bankowe kreowanie pozytywnej sytuacji finansowej w celu uzyskania zdolności 
kredytowej

Marka produkcja wyrobów o niższej jakości, sprzedaż towarów niezgodnych 
z oczekiwaniami klientów, ujawnianie fałszywych danych w sprawozdaniach 
finansowych, zawyżanie zysków przypisywanych marce, agresywna reklama 
marki w celu zniechęcenia do konkurencji

Relacje 
z klientami

nadmierna zażyłość w kontaktach z klientami, brak zainteresowania potrzebami 
klientów, reklama produktów z ukrytymi wadami, zatrzymanie klientów wbrew 
ich woli za pomocą specjalnej oferty, lekceważenie stałych klientów

Reputacja fałszowanie sprawozdań finansowych, zaniżanie cen w celu wyeliminowania 
konkurencji, nieuregulowanie zaległych zobowiązań

Pracownicy naciski zarządu, brak bezpośredniej odpowiedzialności za podjęte działania, 
nieaktualizowana wiedza pracowników, zły system motywacji, niewłaściwe 
postępowanie przełożonych, brak bieżącej kontroli

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Bąk 2012, s. 74].
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Nieprzestrzeganie zasad rachunkowości prowadzi bezpośrednio do sporządze-
nia sprawozdania niezgodnie z zasadą wiernego i rzetelnego obrazu, a pośrednio 
i w dłuższej perspektywie czasowej powoduje powstanie stanu zagrożenia kontynu-
owania działania jednostki gospodarczej [Schneider 2007, s. 270]. Podobna sytuacja 
może być następstwem utraty reputacji, klientów czy źródeł zewnętrznego finanso-
wania w efekcie działań przedstawionych w tab. 1. 

Źródłem nieprawidłowości może być zamierzone działanie (oszustwo) lub błąd 
wynikający z niewiedzy czy braku doświadczenia osoby prowadzącej rachunko-
wość. Przykładami błędów są [Szczecina, Sztymelska 2011, s. 44]:
• pomyłki popełniane przy zbieraniu i przetwarzaniu danych, na podstawie któ-

rych sporządza się sprawozdanie finansowe,
• nieprawidłowe szacunki księgowe spowodowane przeoczeniami lub niewłaści-

wą interpretacją faktów,
• błędne zastosowanie zasad rachunkowości dotyczących wyceny, klasyfikacji, 

prezentacji lub ujawnienia informacji.
Manipulacje informacjami finansowymi niewynikające z błędów można nazwać 

oszustwami księgowymi. Są one efektem współistnienia w jednym czasie trzech 
zjawisk przedstawionych w tzw. trójkącie oszustwa [Hołda, Nowak 2003, s. 126]:
• zachęta/presja – kierownictwo lub pracownicy jednostki mogą być zachęcani 

lub podlegać presji, by popełnić oszustwo,
• sposobność – osoba popełniająca oszustwo musi mieć sposobność, by to oszu-

stwo popełnić,
• postawa/racjonalizacja – osoby popełniające oszustwo charakteryzują się posta-

wą bądź zasadami etycznymi, które ułatwiają im popełnienie tego oszustwa, lub 
znajdują się w sytuacji, która umożliwia im łatwe zracjonalizowanie (usprawie-
dliwienie) oszukańczych zachowań.
Reasumując należy stwierdzić, że za sporządzanie sprawozdania finansowego 

zgodnie z obowiązującym prawem odpowiada kierownictwo jednostki, a za jego 
zbadanie i uwiarygodnienie informacji w nim prezentowanych odpowiada zawsze 
biegły rewident. Z tego tytułu w dalszej części artykułu przedstawiono wyniki bada-
nia ankietowego przeprowadzonego wśród biegłych rewidentów. Tematem badania 
były praktyki fałszowania sprawozdań finansowych i manipulacja danymi, z którymi 
spotkali się respondenci w trakcie przeprowadzania badań sprawozdań finansowych. 

3. Fałszowanie sprawozdań finansowych 
w opinii biegłych rewidentów 

Badanie zostało przeprowadzone w formie formularza ankietowego i skierowane do 
biegłych rewidentów oraz osób zajmujących się rachunkowością niebędących bieg- 
łym rewidentem. Okres przeprowadzenia badania to przełom kwietnia i maja 2015 
roku. Badanie zostało przeprowadzone w formie elektronicznej. Link do formularza 
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ankiety został rozesłany pocztą elektroniczną do 303 biegłych rewidentów z Pol-
ski Północnej. Adresy poczty elektronicznej biegłych rewidentów zostały zebrane 
za pomocą strony internetowej www.kibr.org.pl. Każdy z respondentów wypełniał 
ankietę za pośrednictwem systemu LimeSurvey, będącego składową platformy  
e-learningowej Moodle udostępnianej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Ankietę ukończyło 26 biegłych rewidentów, co stanowi około 8,6% ogółu 
wysłanych próśb o wypełnienie ankiety. Najliczniejszą grupę biegłych rewidentów 
stanowiły osoby powyżej 46 roku życia (42,3%), z doświadczeniem zawodowym 
wyższym niż 36 lat (38,5%).

Jak wynika z badań, aż 65% biegłych rewidentów w swojej pracy spotkało się 
z manipulowaniem danymi finansowymi, natomiast 94% tychże osób stwierdziło, 
że proceder dokonywania oszustw księgowych był rzadko przez nie spotykany. Nie-
wątpliwie jest to pozytywna informacja, gdyż proceder fałszowania, z którym mieli 
do czynienia ankietowani, nie był zjawiskiem powszechnym.

Wśród najczęściej wskazywanych celów manipulowania danymi finansowymi 
wyróżnia się zaniżanie lub zawyżanie dochodu firmy celem optymalizacji podatko-
wej (38%) oraz zaniżanie lub zawyżanie zysku firmy (31%). Ankietowani podkre-
ślili także, że manipulacje bardzo często są dokonywane po to, aby uzyskać kredyt 
bankowy. Rysunek 1 przedstawia wyniki przeprowadzonych badań w tym zakresie.

pozyskanie 
inwestorów

8%

uzyskanie kredytu 
bankowego

19%

zaniżenie/zawyżenie
 dochodu firmy 

celem 
optymalizacji 
podatkowej

38%

zaniżenie/zawyżenie
 zysku firmy

31%

zdobycie 
przewagi 

konkurencyjnej
4%

Rys. 1. Cele manipulowania danymi finansowymi w opinii biegłych rewidentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.

Co niepokojące, aż 23% biegłych rewidentów znalazło się kiedykolwiek pod 
presją ze strony kierownictwa badanej jednostki, a 12% tychże osób uzyskało pro-
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pozycję zastosowania manipulacji w zamian za korzyści finansowe. Tym samym 
należy zauważyć, że korupcja może być sposobem na przedstawianie obrazu fir-
my w sposób nierzetelny i niezgodny z podstawowymi zasadami rachunkowości. 
W tabeli 2 przedstawiono techniki manipulowania danymi finansowymi najczęściej 
stosowane w opinii respondentów. 

Tabela 2. Praktyki stosowane w manipulacji danymi w opinii biegłych rewidentów

Wyszczególnienie
Odpowiedzi respondentów
tak nie nie wiem

Przedwczesne uznanie przychodów 52,9% 41,2% 5,9%
Ujmowanie w księgach rachunkowych fikcyjnych przychodów 23,5% 70,6% 5,9%
Zwiększenie dochodów jednostki za pomocą jednorazowych 
zysków 52,9% 35,3% 11,8%
Przesunięcie kosztów bieżącego okresu sprawozdawczego 
w ciężar przyszłych okresów 88,2% 5,9% 5,9%
Zaniechanie ujęcia w księgach rachunkowych lub nieujawnienie 
wszystkich zobowiązań 64,7% 29,4% 5,9%
Przesunięcie bieżącego dochodu do okresów późniejszych 41,2% 52,9% 5,9%
Ujęcie w księgach bieżącego okresu kosztów, które dotyczą 
przyszłych okresów 58,8% 35,3% 5,9%
Tworzenie lub rozwiązywanie nieuzasadnionych rezerw 58,8% 35,3% 5,9%
Sprzedaż z klauzulą odkupu (sprzedaż na określony czas 
aktywów firmy i późniejsze ich odkupienie) 23,5% 64,7% 11,8%
Nieuzasadniona zmiana kwoty/terminu dokonywanych odpisów 
aktualizujących 52,9% 41,2% 5,9%
Ujemne przepływy finansowe z działalności operacyjnej przy 
wykazywaniu zysków 52,9% 29,4% 17,7%
Posiadanie konta bankowego lub działalności  
w krajach należących do rajów podatkowych 11,7% 70,6% 17,7%
Znaczna ilość transakcji firmy z podmiotami zależnymi 64,7% 29,4% 5,9%
Znaczne, niespotykane wcześniej transakcje, szczególnie 
w pobliżu końca roku obrotowego 52,9% 41,2% 5,9%
Sprzeniewierzanie majątku firmy przez pracowników 35,3% 58,8% 5,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.

Istotny jest fakt, że 80,8% respondentów uważa, że najczęściej manipulacji 
księgowych dokonuje kierownictwo jednostki. Według 61,5% biegłych rewidentów 
bardzo często osoby dokonujące nadużyć księgowych nie ponoszą za nie odpowie-
dzialności ze względu na brak możliwości udowodnienia winy. Ponadto w opinii 
80,8% ankietowanych firmy starają się tuszować ujawnione manipulacje księgowe, 
gdyż boją się utraty reputacji.



Fałszowanie sprawozdań finansowych w opinii biegłych rewidentów 293

Tabela 3 przedstawia subiektywne oceny działań oraz stopień, w jakim mogą zo-
stać one usprawiedliwione, jeśli pozwolą firmie przetrwać spowolnienie ekonomiczne.

Tabela 3. W jakim stopniu poniższe działania mogą zostać usprawiedliwione, jeśli pozwolą firmie 
przetrwać spowolnienie ekonomiczne?

Wyszczególnienie

Odpowiedzi respondentów

działanie 
etyczne, 

gdyż służy 
dobru firmy

działanie 
nieetyczne, 
ale służy 

dobru firmy, 
więc warto je 

podjąć

kategoryczny 
brak 

uzasadnienia 
dla działania

Wręczanie upominków w celu pozyskania/utrzymania 
relacji biznesowych 38,5% 23,0% 38,5%
Oferowanie korzyści pieniężnych w celu pozyskania/ 
utrzymania relacji biznesowych 7,7% 15,4% 76,9%
Oferowanie rozrywki w celu pozyskania/utrzymania 
relacji biznesowych 26,9% 26,9% 46,2%
Fałszowanie informacji w sprawozdaniu finansowym 0,0% 19,2% 80,8%
Brak dokonania odpisów aktualizujących wartość 
rzeczowych aktywów trwałych w przypadku znacznej 
utraty ich wartości 3,9% 19,2% 76,9%
Zaniechanie tworzenia rezerw na przewidywane 
przyszłe koszty 11,5% 26,9% 61,6%
Zawyżanie wartości zapasów i zaniżanie wartości 
sprzedanych towarów i produktów 0,0% 15,4% 84,6%
Zaniechanie ujawniania niepomyślnych zdarzeń 
w informacji dodatkowej 3,8% 23,1% 73,1%
Zaniechanie odpisu w koszty należności nieściągalnych 0,0% 7,7% 92,3%
Rozmyślne sterowanie przeciekami do prasy informacji 
fałszywych i wprowadzających w błąd 3,8% 15,4% 80,8%
Naciskanie na dłużników, aby regulowali należności na 
koniec miesiąca/kwartału/roku 42,3% 34,6% 23,1%
Manipulowanie pozycjami z końca roku przez 
zaliczanie ich do minionego lub następnego okresu 0,0% 15,4% 84,6%
Ustalenie stawek amortyzacyjnych niezgodnych 
z rzeczywistym zużyciem aktywów i ich korekta 
w dogodnym dla firmy okresie sprawozdawczym 0,00% 7,7% 92,3%
Brak rozróżnienia kosztów dla celów podatkowych 
i bilansowych (założenie, że wszystkie koszty 
bilansowe są również kosztami uzyskania przychodów 
dla celów podatkowych 0,00% 23,1% 76,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.
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Wyniki badań wykazały, że 58% biegłych rewidentów uważa, że sprawozdanie 
finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdaw-
czości Finansowej (MSSF) jest bardziej podatne na manipulacje danymi finanso-
wymi niż sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości 
(uor), 53% tychże osób zaś jest zdania, że najbardziej narażone na proceder fałszo-
wania jest sprawozdanie z sytuacji finansowej. Ponadto analiza sprawozdań finan-
sowych jednostek, które stosują MSSF, wykazuje, że swoboda kształtowania układu 
sprawozdań w praktyce utrudnia analizę porównawczą [Kogut 2014, s. 164].

4. Zakończenie

Wyniki przeprowadzonego badania ukazują bardzo ważny problem fałszowania 
sprawozdań finansowych. Analiza wyników badania ukazuje, że problem manipula-
cji danymi finansowymi w Polsce nie jest marginalny. Aż 65% badanej grupy bieg- 
łych rewidentów spotkało się z różnymi formami manipulowania danymi finanso-
wymi. Aspektem pozytywnym jest stwierdzenie, że 94% tychże osób rzadko miało 
styczność z procederem oszustw księgowych. Warto podkreślić, że 23% responden-
tów spotkało się z presją kierownictwa badanej jednostki w zakresie manipulowa-
nia informacjami finansowymi, a 12% spotkało się z propozycjami korupcyjnymi. 
W opinii respondentów działania związane z oszustwami księgowymi są decyzją 
kierownictwa jednostki. Głównymi praktykami stosowanymi przez oszustów księ-
gowych są manipulacje przychodami i kosztami na przełomie lat obrachunkowych 
oraz fikcyjne transakcje z podmiotami powiązanymi.

Należy mieć nadzieję, że idea zrównoważonego rozwoju sprawi, że przybywać 
będzie w otoczeniu gospodarczym spółek etycznych również z punktu widzenia ra-
chunkowości. 
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