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Wstęp 

Rzetelność i wiarygodność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym jest 
podstawą do podjęcia dobrych decyzji. Potwierdzeniem, że w sprawozdaniu finan-
sowym zostały ujęte informacje zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi 
i przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości, jest badanie takiego sprawozda-
nia przez biegłego rewidenta. Biegły rewident jest osobą zaufania publicznego. Wy-
niki przeprowadzonej przez niego rewizji zostają upublicznione w dokumencie – 
opinii z badania. 

Celem opracowania jest ukazanie, że opinia z zastrzeżeniem może być źródłem 
informacji o błędach i nieprawidłowościach w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aby 
udowodnić powyższe, dokonano szczegółowej analizy 20 opinii z zastrzeżeniem, 
które w sposób celowy wybrano z poddanych rewizji przez biegłych rewidentów 
sprawozdań finansowych z lat 2008–2013. Analizie poddano opinie o jednostko-
wych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych, uwzglę-
dniając dwa główne aspekty, mające zasadniczy wpływ na wyrażenie opinii z zas-
trzeżeniem: ograniczenie zakresu badania oraz odstępstwa od zasad rachunkowości. 
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Metody badawcze zastosowane w artykule to przede wszystkim analiza doku-
mentów dla stwierdzenia istoty i zakresu zastrzeżeń oraz indukcja w formułowaniu 
wniosków. 

1.  Istota rewizji finansowej jako kontroli nadzorczej 

Zapotrzebowanie na informacje o kondycji finansowej jednostek spowodowało 
powstanie określonej postaci i minimalnej treści sprawozdania finansowego, a także 
sposobu ich udostępniania. 

Określono obowiązek: 
− ogłaszania rocznych sprawozdań przez większe jednostki gospodarcze, 
− przekładania ww. sprawozdań właściwemu sądowi rejestrowemu, 
− poddania rocznych sprawozdań finansowych większych jednostek, przed ich 

opublikowaniem, badaniu przez uprawnione od tego osoby – biegłych rewi-
dentów.1 

Spełnienie wymogu odnośnie dostarczania przez jednostki informacji o dużym 
stopniu przydatności powoduje, że informacje te powinny być prawdziwe i rzetelnie 
przedstawione. Zdaniem D. Krzywdy, nadanie sprawozdaniom finansowym waloru 
wiarygodności wymaga ich zbadania i wydania opinii stosownej do rezultatów bad-
ania”2. W tym celu przeprowadza się audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego 
(rewizję finansową). Rewizja finansowa (audyt) polega nie tylko na zbadaniu spra-
wozdania finansowego, ale również na przedstawieniu propozycji niezbędnych 
korekt informacji3 i na wydaniu opinii z raportem ją uzupełniającą. 

Ranga kontroli działalności finansowej podmiotu wynika z faktu, iż stwarza 
możliwości do: 
− prawidłowego podziału zysków między rządem a spółką w formie podatków 

do zapłaty do budżetu, 
−  racjonalnego podziału zysku na akcję w formie dywidend i innych formach 

wśród pracowników, inwestorów i innych osób, 
− przyciąganie nowego partnera kapitałowego do przedsiębiorstwa i zapewnienia 

udziału w zyskach, 
− zmiany w zakresie partnerstwa i ich odbicie w rachunkowości (koszt aktuali-

zacji wyceny środków trwałych). Aktualizacja w tym przypadku ma bezpośred-
ni wpływ na akcje każdego z partnerów majątku, więc wskazane jest przepro-
wadzenie badania sprawozdań finansowych po takich zmianach. 

− otrzymania kredytu w oparciu o opinię biegłego rewidenta, który sprawdził ra-
chunki przedsiębiorstwa, 

                                                        
1 Por.: Marzec J., (1998), Wybrane problemy badania sprawozdań finansowych, Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 10 
2Krzywda D. [red.], (2005), Rewizja sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgo-
wych w Polsce, Warszawa, s. 11 
3 Tamże,  s. 13 
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− rozwiązywania sporów, które rozpatrywane są w odpowiednich sądach między 
przedsiębiorstwem, bankiem, urzędem skarbowym i innymi podmiotami. 

Z powyższego wynika, iż funkcją niezależnej kontroli audytorskiej jest wspie-
ranie więzi gospodarczych między badanym podmiotem a szeroko pojmowanym 
rynkiem. 

D. Krzywda w swych publikacjach uważa, iż badaniem należy objąć również te 
zdarzenia, które miały miejsce w jej otoczeniu, jeśli tylko wywarły one wpływ na: 
– sytuację majątkowo-finansową badanego podmiotu,  
– pogorszenie się sytuacji finansowej dłużnika,  
– zmiany kursów walutowych.  

Audytowanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów to również 
zwrócenie uwagi na: początkowe stany aktywów i pasywów, które powinny być 
równe stanom wykazanym w księgach rachunkowych roku poprzedniego na dzień 
ich zamknięcia; niedopuszczalne przesunięcia ujęcia zdarzeń gospodarczych w księ-
gach roku badanego i roku następnego, oraz na zdarzenia mające miejsce po dacie 
bilansu. Zakres rewizji powinno się także rozważać z innych punktów widzenia; 
np. struktury organizacyjnej badanego podmiotu, miejsca występowania zdarzeń 
gospodarczych, itp..  

Cele cząstkowe badania sprawozdań finansowych znajdują wyraz w treści 
opinii i raportu uzupełniającego. Z. Fedak ujmuje cele cząstkowe jako: 
− ”wskazanie na istnienie poważnych zagrożeń dla możliwości kontynuowania 

przez jednostkę działalności, 
− ocenę zgodności sprawozdania z działalności, jeżeli jednostka ma obowiązek 

jego sporządzania, z ustawą o rachunkowości (minimalny zakres informacji) 
i zbadanym sprawozdaniem finansowym (niesprzeczność danych liczbowych), 

− stwierdzenie czy zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający 
zostało przekazano do Krajowego Rejestru Sądowego,  

− poinformacje o niedochowaniu przez spółkę kapitałową wymogów co do wyso-
kości kapitału zakładowego. 

− ocenę prawidłowości stosowania przez badaną jednostkę systemu księgowości i 
inwentaryzacji oraz ocenę działania powiązanej z nim kontroli wewnętrznej, 

− wskazanie na zjawiska, które w porównaniu z poprzednim okresem sprawoz-
dawczym istotnie negatywnie wpływają na sytuację majątkową, finansową 
i wynik finansowy jednostki, 

− stwierdzenie przestrzegania przez jednostki sektora finansowego obowiązu-
jących je norm ostrożnościowych”.4 

  

                                                        
4 Z. Fedak, op. cit., s. 14 
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2.  Opinia i raport jako formy prezentacji wyników badania sprawozdania 
finansowego 

Przy wykonywaniu usług poświadczających biegły rewident kieruje się kra-
jowymi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, międzynarodowymi 
standardami usług przeglądu, międzynarodowymi standardami usług atestacyjnych 
oraz standardami Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług 
Atestacyjnych (IAASB). Do tego także dochodzą ustawy i rozporządzenia prawa 
polskiego5. 

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania obejmuje opinię i raport. Opinia 
o badanym sprawozdaniu finansowym ma wyrażać ogólną ocenę i wnioski biegłego 
rewidenta z przeprowadzonego przez niego badania. „Wyrażona w opinii ogólna 
ocena nie stanowi jednak prostego odzwierciedlenia ocen wyników zbadania po-
szczególnych zagadnień, ale polega na nadaniu przez biegłego rewidenta poszcze-
gólnym ustaleniom odpowiedniej wagi, uwzględniając ich wpływ na sytuację finan-
sową jednostki oraz rzetelność, prawidłowość i jasność całego sprawozdania finan-
sowego.”6 

Opinia biegłego rewidenta, w myśl ustawy o rachunkowości, powinna w szcze-
gólności stwierdzać, czy badane sprawozdanie finansowe: 
− zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachun-

kowych, 
− zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości 

stosowanymi w sposób ciągły, 
− jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa 

oraz statutem lub umową, 
− przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, 

a w odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacji za-
warte w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym 
sprawozdaniu finansowym.7 

Opinia, w zależności od wyników badania, może przybierać postać jednej 
z możliwych rodzajów, jako: 
− opinia bez zastrzeżeń lub opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem, 
− opinia z zastrzeżeniem lub opinia z zastrzeżeniem i z uzupełniającym objaśnie-

niem, 
− opinia negatywna, 
− odmowa wyrażenia opinii. 

                                                        
5 W tym miejscu należy wspomnieć o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
13/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych 
rodzajów jednostek (Dz. Urz. UE L 182/19). 
6 Z. Fedak, op. cit., s. 34 
7 Patrz.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 – Ustawa o rachunkowości 
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Raport uzupełnia wyrażoną przez biegłego rewidenta opinię o zbadanym spra-
wozdaniu finansowym. Raport ma zawierać zwięzłe i istotne informacji dla odbior-
cy raportu, przedstawiać ważne wyniki badania uzasadniające wyrażoną opinię. 

3.  Analiza wydanych opinii z zastrzeżeniem na przykładzie wybranych 
spółek 

Opinię z zastrzeżeniem wydaje się, gdy: 
− nastąpiło ograniczenie zakresu badania, w związku z czym biegły rewident nie 

mógł uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania, 
− wystąpiły istotne odstępstwa od zasad rachunkowości określonych w Ustawie 

o rachunkowości lub wydanych na jej podstawie przepisów. 

Najczęstsze zastrzeżenia w opinii biegłego rewidenta 

W celu określenia najczęstszych zastrzeżeń w opiniach biegłego rewidenta 
przeprowadzono analizę 20 opinii wybranych spółek. Wybór opinii został dokonany 
w sposób celowy, według kryterium aktualności danych. Badaniem przez biegłych 
rewidentów zostały objęte sprawozdania finansowe z lat 2008–2013. Dla zwiększe-
nia prawdopodobieństwa różnorodności powstałych problemów opisanych w zast-
rzeżeniu przeanalizowane zostały zarówno jednostkowe sprawozdania finansowe, 
jak i skonsolidowane. Analiza została przeprowadzona na podstawie podziału na 
dwa główne aspekty wpływające na wyrażenie opinii z zastrzeżeniem, a miano-
wicie: 
− ograniczenie zakresu badania, 
− odstępstwa od zasad rachunkowości. 

Dane wybrane do analizy prezentuje tabela 1.  

Tabela 1. Zestawienie opinii z zastrzeżeniem wybranych spółek 

Lp. Nazwa badanej 
jednostki 

Ograniczenie 
zakresu 
badania 

Odstępstwa od 
zasad rachunko-

wości 
Szczegóły zastrzeżenia 

1. GK Mennica 
Polska S.A. + – Toczące się postępowanie 

Urzędu Skarbowego 

2. Blu Pre Ipo S.A. + + 
Nieprzeprowadzone testy na 
utratę wartości posiadanych 
akcji, zagrożenie kontynuacji 
działalności 

3. ADDrągowska 
S.A. – + Utworzenie kapitału rezerwo-

wego nie zgodnie z KSH 
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Lp. Nazwa badanej 
jednostki 

Ograniczenie 
zakresu 
badania 

Odstępstwa od 
zasad rachunko-

wości 
Szczegóły zastrzeżenia 

4. 
Grupa Prawno-
Finansowa Causa 
S.A. 

+ + 

Nieprawidłowości związane 
z utworzeniem odpisów aktu-
alizujących, rezerwy na podatek 
odroczony, niewyjaśniony spo-
sób rozliczenia zaliczek pobra-
nych przez zarząd, zagrożenie 
kontynuacji działalności 

5. GK Arteria S.A. – + Nie dokonano odpisu z tyt. utraty 
wartości firm 

6. GK Graal S.A. + – 
Nie poddano badaniu 
sprawozdanie finansowe spółki 
zależnej 

7. GK Calatrava 
Capital S.A. – + Zagrożenie kontynuacji 

działalności spółki dominującej 

8. ABPOL Company 
Polska S.A. + + 

Niepotwierdzone rozrachunki 
z dostawcami i odbiorcami, nie-
utworzone odpisy aktualizujące 
należności przedawnione, sporne 
i wątpliwe, nieujęty podatek 
odroczony 

9. Petrolinvest S.A. + + 

Nieuregulowane zobowiązania 
krótkoterminowe (kredyty) przez 
badaną spółkę i podmiot 
powiązany, niepotwierdzone 
należności z tyt. udzielonych 
pożyczek, błędne ujęcie po-
życzki w bilansie, zagrożenie 
kontynuacji działalności 

10. Vidis S.A. – + 
Niedokonany odpis aktuali-zujący 
wartości udzielonej pożyczki 
jednostce zależnej 

11. GK Poczta Polska 
S.A. + + 

Wpływ na saldo roku bada-nego 
nie dokonania zmiany szacunku 
salda „rezerwy na świadczenia 
emerytalne i po-dobne” za rok 
poprzedzający 

12. Mostostal 
Warszawa S.A. – + Rozliczanie kontraktów budowla-

nych nie zgodnie z MSR 11 

13. Binary Helix S.A. + + 
Nie przeprowadzono testu na 
utratę wartości nakładów na nie-
ukończone pracy rozwojowe, nie-
obecność podczas inwentaryzacji 
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Lp. Nazwa badanej 
jednostki 

Ograniczenie 
zakresu 
badania 

Odstępstwa od 
zasad rachunko-

wości 
Szczegóły zastrzeżenia 

14. Elektrim S.A. – + 
Niezaktualizowane inwestycje 
krótkoterminowe o odpis aktu-
alizujący w pełnej wysokości 
odsetek 

15. Petrolinvest S.A. + – 
Brak dowodów na istnienie na-
leżności z tyt. udzielonych poży-
czek i prawidłowości wyceny 
aktywów finansowych 

16. 
e-Kancelaria 
Grupa Prawno-
Finansowa S.A. 

– + 
Nie dokonanie odpisów aktua-
lizujących należności docho-
dzonych w drodze sądowej 

17. GK Poczta Polska 
S.A. + + 

Brak możliwości oceny wpływu 
na rok badany nie obecności na 
inwentaryzacji za rok poprzedni, 
brak wyceny rezerw na świad-
czenia emerytalne i podobne, 
brak wyceny wieloletnich 
nakładów kapitałowych 

18. GK Orbis S.A. – + 
Zakwalifikowanie prawa wie-
czystego użytkowania gruntów 
nie zgodnie z MSR 17 

19. GK Lotos S.A. + – 
Brak możliwości oceny, czy 
wartość posiadanych udziałów 
w spółce jest prawidłowa 

20. 
Stowarzyszenie 
Żydowski Instytut 
Historyczny 
w Polsce 

+ – 
Nie przeprowadzono spisu 
z natury środków trwałych 
i środków trwałych w budowie 

Wyjaśnienia do tabeli: 
SK – skonsolidowane sprawozdanie finansowe,  
JD – jednostkowe sprawozdanie finansowe, 
„+” – wystąpiło,      
„–” – nie wystąpiło. 

Źródło: Opracowane właśnie na podstawie opublikowanych opinii 

Po analizie szczegółów zastrzeżeń zamieszczonych w dwudziestu wybranych 
opiniach można stwierdzić, że najwięcej zastrzeżeń wynika z błędnego dokonania 
lub nie dokonania w ogóle odpisów aktualizujących wartości składników bilanso-
wych. W sześciu z analizowanych spółek wystąpiły nieprawidłowości właśnie z tym 
związane, a mianowicie: 
– Spółka 48 posiada 100% udziałów w innej Spółce, która do dnia bilansowego 

nie rozpoczęła żadnej działalności, a jej majątek nadal stanowi w całości wnie-

                                                        
8 To jest liczba porządkowa danej spółki z tabeli 4 
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sione aportem należności handlowe. Mimo tego, że Zarząd planuje rozpoczęcie 
działalności w zakresie windykacji wierzytelności, nie został utworzony odpis 
z tytułu utraty wartości składnika aktywów; 

– Zarząd Spółki dominującej 5 po dokonaniu testów na utratę wartości firm nie 
dokonał odpisu z tytułu utraty wartości przez wartość firmy powstałą po naby-
ciu akcji i udziałów spółek zależnych, spośród których część została wniesiona 
do funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych; 

– Spółka 8 nie utworzyła odpisów aktualizujących wartość należności przedaw-
nionych (termin płatności przekroczył 365 dni) oraz należności wątpliwych 
i spornych, co wynika z zapisów polityki rachunkowości Spółki. Wartość tych 
nie ujętych odpisów stanowi 39,6% sumy aktywów; 

– Spółka 10 udzieliła pożyczki Spółce zależnej, która ma ujemne kapitały i nie 
wypracowuje zysków. Z tego powodu Spółka dokonała 100% odpisu wartości 
tych udziałów, lecz nie dokonała odpisu w 100% udzielonej pożyczki zgodnie 
z zasadą ostrożności; 

– w Spółce 14 inwestycje krótkoterminowe (udzielone pożyczki) zostały objęte 
odpisem aktualizującym w pełnej wysokości w zakresie odsetek, natomiast po-
życzka nie została zaktualizowana; 

– Spółka 16 jest przekonana, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, 
aby skutecznie dochodzić należności na drodze sądowej, zatem nie dokonała 
na te należności odpisu aktualizującego. 

Zagrożenie kontynuacji działalności zostało wskazane w czterech opiniach. 
W przypadku dwóch Spółek (2 i 9) zagrożenie kontynuacji działalności wiąże się 
z korektami o znacznych wartościach, zaproponowanymi, jako rozwiązanie przez 
biegłego rewidenta. W jednej ze Spółek (4) ryzyko zagrożenia kontynuacji działal-
ności ma związek ze zmianą profilu działalności i możliwym niepowodzeniem. 
Zarząd Spółki 7 poinformował w badanym sprawozdaniu finansowym, że istnieją 
zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki dominującej, z uwagi na stratę prze-
kraczającą 1/3 kapitału podstawowego oraz sumę kapitałów zapasowego i rezerwo-
wego. 

Również w czterech przypadkach zostały opisane sytuacje, w których są nie-
prawidłowości związane z ujęciem lub rozliczeniem kredytów lub pożyczek. Tak na 
przykład w Spółce 15 nastąpiło ograniczenie zakresu badania z powodu nie uzyska-
nia wystarczających dowodów na istnienie należności z tytułu udzielonych poży-
czek, wykazanych w pozycji „Inwestycje krótkoterminowe”. W Spółce 9 w trzech 
przypadkach zastrzeżenie dotyczy ujęcia i rozliczenia kredytów i pożyczek. Pierw-
szy dotyczy mijającego terminu spłaty kredytu konsorcjalnego. Termin spłaty kredy-
tu został dostosowany do oczekiwanych wpływów z transakcji zbycia udziałów 
w spółce zależnej. Brak dokonania tej transakcji stwarza niepewność czy wystarczy 
środków na spłatę kredytu. W drugim przypadku termin spłaty kredytu przez pod-
miot zależny minął na początku roku badanego. Kwota kredytu wykazana w spra-
wozdaniu finansowym różni się od kwoty potwierdzonej przez bank o kwotę odse-
tek karnych. Na podstawie porozumienia z bankiem, jeżeli Spółka spłaci zobowią-
zanie podstawowe, bank nie będzie wymagał spłaty odsetek karnych. Zarząd pro-
wadzi rozmowy celem wydłużenia terminu spłaty kredytu. Trzecia sytuacja dotyczy 
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udzielonych, zakwalifikowanych jako inwestycje krótkoterminowe, pożyczek spół-
kom zależnym na prace poszukiwawcze. Pożyczki te podlegają przedłużaniu przed 
upływem okresu ich spłaty, co wskazuje na ich długoterminowy charakter, więc po-
winny zostać ujęte jako inwestycje długoterminowe. 

Zastrzeżenie z powodu prawidłowości wyceny zostało zamieszczone w opinii 
Spółki 15. Z zastrzeżenia wynika, iż do daty wydania opinii nie uzyskano dowodów 
na prawidłowość wyceny aktywów finansowych wykazanych w bilansie w pozycji 
„Pozostałe aktywa finansowe”. Spółka 17 nie dokonała wyceny rezerw na świad-
czenia emerytalne i podobne na dzień bilansowy. Dodatkowo, w związku z trwa-
jącym w spółce procesem restrukturyzacji zatrudnienia, Spółka nie posiada wiedzy 
i informacji, co do liczby pracowników, którym będą wypłacone nagrody jubile-
uszowe i świadczenia po okresie zatrudnienia. Drugim punktem zastrzeżenia 
w przypadku Spółki 17 były wieloletnie nakłady kapitałowe na budowę systemy 
informatycznego, których nie wyceniono na dzień bilansowy. Spółka 19 posiada 
40,31% udziałów w Spółce zależnej, wycenionych metodą praw własności. Spółka 
zależna uzyskała w tym samym roku opinię z zastrzeżeniem, między innymi z po-
wodu nie dokonania obowiązków zawartych w MSR 39 – „Instrumenty finansowe: 
ujmowanie i wycena”. Z uwagi na zastrzeżenia zawarte w opinii Spółki zależnej nie 
jest możliwym ocenić, czy wykazana wartość udziałów jest prawidłowa. 

W dwóch Spółkach (13 i 17) udział w inwentaryzacji był niemożliwy, ponie-
waż umowy na badanie sprawozdania finansowego zostały zawarte po terminie 
przeprowadzonego spisu z natury składników majątku, a inne alternatywne i wiary-
godne procedury potwierdzające stan faktyczny nie mogły być wykonane. Zaś 
w jednej z Jednostek (20) spis z natury nie został przeprowadzony do dnia wydania 
opinii, jak również badany podmiot nie przedstawił ewidencji dokumentującej 
przeprowadzania inwentaryzacji w latach poprzednich.  

W ramach inwestycji krótkoterminowych Spółka 2 prezentuje posiadane akcje 
i udziały oraz pożyczki udzielone innym Spółkom. Do dnia zakończenia badania nie 
zostały przeprowadzone i przedstawione testy na utratę wartości powyższych akty-
wów. Spółka 13 prezentuje w aktywach (czynne rozliczenia międzyokresowe) na-
kłady na nieukończone prace rozwojowe. Prace rozwojowe zostały częściowo wnie-
sione do Spółki aportem, a częściowo powstały w toku działalności Spółki. 
Nie przeprowadzono testu na utratę wartości tych nakładów. 

Spółka 4 na dzień bilansowy dokonała dodatniej wyceny posiadanych udziałów 
i akcji, jednak nie utworzyła od wyceny rezerwy na podatek odroczony, co spowo-
dowało zawyżenie wyniku okresu oraz kapitałów własnych. Na dzień bilansowy 
Spółka 8 nie ujęła w księgach rachunkowych ani w badanym sprawozdaniu finanso-
wym odroczonego podatku dochodowego. Wartość nadwyżki rezerwy nad aktywem 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego w razie ujęcia w sprawozdaniu finanso-
wym spowodowałoby zmniejszenie wyniku finansowego. 

Brak dokonania zmiany szacunku salda „Rezerwy na świadczenia emerytalne 
i podobne” przez Spółkę 11 w roku poprzedzający rok badany spowodował, iż nie 
można ustalić wpływu powyższej kwestii na wyniki sprawozdania finansowego ba-
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danego roku. W Spółce 17 nie można ocenić jaki wpływ na rachunek zysków i strat 
badanego roku miał fakt, iż nie było możliwości uczestnictwa w spisie z natury 
w roku poprzednim.  

W Spółkach (12 i 18) nie zostały spełnione wymogi Międzynarodowych Stan-
dardów Rachunkowości. Spółka 12, niezgodnie z MSR 11 – „Umowy o usługę bu-
dowlaną”, przy rozliczaniu kontraktów ujęła w budżecie przychodów części kon-
traktów drogowych kwotę dodatkowych przychodów, wynikających z roszczeń wo-
bec zamawiających oraz rozpoznała z tego tytułu wynik netto. Na dzień wydania 
opinii prawdopodobieństwo zaakceptowania tych roszczeń przez zamawiającego 
oraz wiarygodny szacunek ich ostatecznej wartości nie są możliwe do ustalenia, 
w związku z czym nie można stwierdzić, że spełnia to wymogi standardu. Zarząd 
Spółki 18 zdecydował, iż prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymane 
nieodpłatnie w wyniku prywatyzacji spółek powinny być ujęte w bilansie w war-
tościach ustalonych w wyniku niezależnej wyceny. Z uwagi na fakt, iż tytuł włas-
ności tych gruntów nie przechodzi na Spółkę po zakończeniu umowy, zgodnie 
z MRS 17 – „Leasing”, prawa te stanowią formę leasingu operacyjnego i powinny 
być wykazywane w ewidencji pozabilansowej. Dodatkowo, Spółka ujęła jako 
majątek trwały nabyte odpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntów. Prawa 
te powinny zostać zaklasyfikowane również jako leasing operacyjny zgodnie 
z MSR 17, a wartość dokonanej płatności należało ująć jako „Długoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe” i rozliczać w czasie. 

W przypadku Spółki 1 ograniczenie zakresu badania nastąpiło z powodu to-
czącego się postępowania urzędu skarbowego w zakresie prawidłowości rozliczeń 
spółki zależnej dotyczących podatku od towarów i usług. Urząd skarbowy wstrzy-
mał zwroty VAT za ostatnie cztery miesiące roku poprzedniego. Do dnia wydania 
opinii nie jest znany wynik postępowania, dlatego też nie można ustalić prawidło-
wość sald i rozliczeń z tytułu VAT. 

W roku poprzedzającym rok badany na podstawie uchwał Walnego Zgroma-
dzenia w Spółce 3 został utworzony kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, 
poprzez przekazanie części kapitału zapasowego na ten cel. Treść uchwał jest 
niezgodna z przepisami art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych9. 

Spółka 4 wykazuje w sprawozdaniu należności z tytułu zaliczek pobranych 
przez Zarząd w latach ubiegłych. Zarząd wydał oświadczenie co do terminu roz-
liczenia zaliczek, lecz do końca badania nie zostały uzyskane wystarczające wyjaś-
nienia co do sposobu i formy ich rozliczenia. 

Spółka 8 nie dopełniła obowiązku potwierdzenia należności oraz zobowiązań 
z tytułu dostaw i usług wykazanych na dzień bilansowy. 

Spółka 6 nie przedłożyła do badania skonsolidowanego sprawozdania finanso-
wego zweryfikowanego przez uprawniony podmiot sprawozdania finansowego 
spółki zależnej, ujętego metodą pełną w skonsolidowanym sprawozdaniu finanso-
                                                        
9 Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych 
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wym. Z uwagi na to nie można było potwierdzić wielkości dotyczących poszcze-
gólnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego w części, w jakiej 
dotyczy ono tej spółki. 

Wyniki analizy częstotliwości występowania przyczyn zastrzeżeń w opiniach 
(opisane wyżej) przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Częstotliwość występowania przyczyn zastrzeżeń w opiniach 

Lp. Przyczyna zastrzeżenia Liczba występowania 

1. Odpis aktualizujący wartość składnika 
aktywów/pasywów 6 

2. Zagrożenie kontynuacji działalności spółki 4 

3. Ujęcie/rozliczenie kredytów/pożyczek 4 

4. Wycena składników majątku 4 

5. Udział w inwentaryzacji 3 

6. Test na utratę wartości składnika majątku 2 

7. Podatek odroczony 2 

8. Wpływ roku poprzedzającego na rok badany 2 

9. Zgodność z zasadami MSR 2 

10. Toczące się postępowanie urzędowe 1 

11. Utworzenie kapitału rezerwowego 1 

12. Rozliczenie pobranych zaliczek 1 

13. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 1 

14. Badanie spółki zależnej 1 

Źródło: opracowane własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Należy podkreślić, że niektóre Spółki nie dokładają starań, aby usunąć niepra-
widłowości i ich możliwe skutki, które wykazał biegły rewident. Spółka taka może 
dostawać kilka lat z rzędu opinie z zastrzeżeniem, aż w końcu sytuacja będzie tak 
poważnie zniekształcona, że biegły rewident odmówi wydania opinii. Dlatego też 
często po zamieszczeniu opisania zastrzeżenia biegły rewident przedstawia swoje 
zdanie o możliwości i sposobie rozwiązania takiej sytuacji. 

4.  Propozycje rozwiązania wykrytych nieprawidłowości  

Propozycje rozwiązania wykrytych problemów można znaleźć bezpośrednio 
w wydanej opinii i raporcie uzupełniającym opinię, a także w poufnym liście do 
Zarządu lub w bezpośredniej rozmowie kadry kierowniczej lub decyzyjnej z bie-
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głym rewidentem. Należy również zauważyć, że nie każde zastrzeżenie może mieć 
propozycję rozwiązania – dotyczy to problemów związanych z ograniczeniem za-
kresu badania przez kierownictwo badanego podmiotu lub spółki zależnej.  

Najczęstszym powodem wydania opinii z zastrzeżeniem był brak odpisu 
aktualizującego wartość składnika aktywów/pasywów. Zaleconym przez biegłego 
rozwiązaniem jest dokonanie odpisu aktualizującego, wraz z ujęciem wszystkich 
jego skutków w następnym roku po roku badanym. 

Ryzykiem zagrożenie kontynuacji działalności zostały obarczone trzy z czte-
rech spółek. Niepewność co do możliwości prowadzenia działalności w ciągu nastę-
pnego roku nie została stwierdzona przez Zarząd spółki, lecz jest to prawdopodobne 
w konkretnej sytuacji każdej z tych spółek. W czwartej spółce zagrożenie konty-
nuacji działalności zostało stwierdzone przez Zarząd spółki dominującej – jako 
skutek straty netto, która przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego 
oraz 1/3 kapitału zakładowego. Rozwiązanie danego problemu zostało opisane 
w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych10. Zgodnie z tym artykułem spółka zobo-
wiązana jest zwołać walne zgromadzenie celem podjęcia uchwały dotyczącej jej 
dalszego istnienia. 

Może nie mieć rozwiązania zastrzeżenie z uwagi na ujęcie lub rozliczenie 
kredytów i pożyczek, gdy zostanie ograniczony zakres badania i biegły rewident nie 
będzie mógł uzyskać wystarczających dowodów na potwierdzenie istnienia na dzień 
bilansowy należności z tytułu udzielonych pożyczek spółkom zależnym lub zacią-
gniętych kredytów i możliwości ich spłaty. Jednak Zarząd spółki może porozumieć 
się z instytucją finansową w sprawie zmiany terminów spłaty zobowiązań lub zmia-
ny formy uregulowania zapłaty. W przypadku niewłaściwego ujęcia w bilansie na-
leżności z tytułu udzielonych pożyczek podmiotom powiązanym, rozwiązaniem 
będą zmiany w prezentacji tej pozycji w bilansie.  

Wycena składników majątku w przypadku ograniczenia zakresu badania spra-
wozdania finansowego może także nie mieć rozwiązania, gdy zarząd spółki nie 
udostępni potrzebnych dowodów zaistniałej sytuacji. Ma to miejsce, gdy biegły 
rewident nie ma możliwości ocenienia skutków niedokonanej lub błędnie dokonanej 
wyceny składników majątku spółki zależnej. 

Udział w inwentaryzacji składników majątku trwałego biegłego rewidenta jest 
niemożliwy, gdy umowa o badaniu sprawozdania finansowego została podpisana po 
przeprowadzeniu spisu z natury. Jeżeli biegły rewident nie może zastosować innych 
alternatywnych i wiarygodnych procedur by ocenić prawidłowość i zgodność prze-
prowadzonej inwentaryzacji, to następuje ograniczenie zakresu badania i w takiej 
sytuacji także brak rozwiązań.  

Wytyczne zawarte w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości numer 
36 nakładają na podmioty obowiązek dokonywanie testu na utratę wartości na dzień 
bilansowy poszczególnych składników wartości niematerialnych i prawnych oraz 
                                                        
10 Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych 
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środków trwałych. Jeżeli spółka nie przeprowadziła testów na utratę wartości lub nie 
dokonała wszystkich działań związanych z wynikiem testów, lub nie udostępniła 
biegłemu rewidentowi dowodów wskazujących na dokonanie testów, to stwier-
dzenie prawidłowość danej pozycji bilansowej nie jest możliwe. Rozwiązaniem jest 
dostosowanie się do wymogów prawnych w tej kwestii i przeprowadzenie wyma-
ganych działań. 

Zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego regulują przepisy art. 37 
ust. 1-10 ustawy o rachunkowości11. Jeżeli spółka, np. dokonała wyceny, lecz nie 
ustaliła z tego tytułu wartość podatku odroczonego, to będzie to miało bezpośredni 
wpływ na prezentacje wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym. W sytu-
acji, gdy spółka nie ujęła w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym 
podatku odroczonego, a powstała nadwyżka rezerwy nad aktywem z tytułu odro-
czonego podatku dochodowego, to wynik finansowy na dzień bilansowy będzie 
wyższy, niż jest naprawdę. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest rozpoznanie sytuacji, 
w której powstaje obowiązek ustalenia, i ujęcie w księgach rachunkowych powsta-
łego odroczonego podatku dochodowego. 

W przypadku zastrzeżenia z tytułu niezgodności z zasadami MSR jedynym roz-
wiązaniem jest dostosowanie się do stawianych wymogów i dokonanie wyma-
ganych korekt.  

Toczące się postępowanie urzędowe ogranicza zakres badania sprawozdania 
finansowego. Jeżeli nie jest możliwe niezależne ustalenie skutków tego postępo-
wania, to niepewność co do prawidłowości wybranych pozycji w sprawozdaniu 
finansowym pozostaje do momentu zakończenia toczącego się postępowania. 

Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego musi być zgodne z prze-
pisami art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych12. W analizowanym wypadku 
Spółka utworzyła kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, poprzez przeka-
zanie części kapitału zapasowego na ten cel, co jest niezgodne z przepisami KSH. 
W związku z tym kapitał zapasowy wymaga uzupełnienia o kwotę przekazaną na 
kapitał rezerwowy, rozdysponowaną niezgodnie z celem określonym w przywoła-
nym przepisie KSH.  

Rozliczenie pobranych zaliczek przez zarząd Spółki musi mieć charakter jasny 
i rzetelny co do formy, sposobu i terminu rozliczenia. Zarząd musi złożyć oświad-
czenie w tej sprawie. Ale, gdyby do końca badania biegły rewident nie uzyskał 
wystarczających dowodów w tej sprawie, to zapis o ograniczeniu zakresu badania 
jest jedynym rozwiązaniem. 

Zgodnie z art. 26, ust.1, pkt 2 UoR13 podmioty mają obowiązek wysyłania do 
kontrahentów pisma z prośbą o potwierdzenie salda rozrachunków. Jeżeli spółka nie 
dokonała tego obowiązku, to wówczas można stwierdzić ograniczenie zakresu 
                                                        
11 Dz. U. z 2013 r., poz. 330 – Ustawa o rachunkowości 
12 Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych 
13 Dz. U. z 2013 r., poz. 330 – Ustawa o rachunkowości 
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badania i odstępstwa od zasad rachunkowości, gdyż biegły rewident nie jest w stanie 
ustalić prawidłowość sald nieuzgodnionych.   

Zakończenie 

Nad poprawnością sprawozdań finansowych pieczę sprawuje rewizja finanso-
wa, której celem jest wydanie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy badane 
sprawozdanie jest prawidłowe, zgodne z przyjętą przez jednostkę polityką rachun-
kowości, i czy rzetelnie oraz jasno przedstawia jej wynik finansowy i sytuację 
majątkowo-finansową. 

W przypadku, gdy pewna część sprawozdania finansowego jednostki nie zo-
stała sporządzona prawidłowo, ale nie podważa to prawidłowości i wiarygodności 
całości sprawozdania finansowego, a tym samym wpływ nieprawidłowości nie jest 
istotny, wydawana jest opinia z zastrzeżeniem. Najczęściej zastrzeżenia te dotyczą 
nieprzeprowadzenia wymaganej inwentaryzacji, nieprawidłowej wyceny składników 
aktywów, bądź nieutworzenia rezerw na znane jednostce rodzaje ryzyka.  

Z badań wynika, że dwanaście z dwudziestu analizowanych spółek otrzymało 
opinię z zastrzeżeniem z powodu ograniczenia zakresu badania. Opinię z zastrze-
żeniem z powodu odstępstwa od zasad rachunkowości otrzymało natomiast pięt-
naście spółek. Zawarcie zastrzeżeń w opiniach z obu wymienionych powodów 
miało miejsce w przypadku siedmiu spółek. 

Nie ulega zatem wątpliwości, że opina z zastrzeżeniem stanowi źródło infor-
macji o błędach oraz nieprawidłowościach w systemie rachunkowości przedsię-
biorstwa. 
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Streszczenie 

Celem rewizji sprawozdań finansowych jest potwierdzenie rzetelności i popraw-
ności danych w nim zawartych. W takiej sytuacji biegły rewident wydaje opinię bez 
zastrzeżeń. Audyt przeprowadzany przez biegłego rewidenta powinien także 
zidentyfikować występujące w sprawozdaniu błędy i nieprawidłowości. Jeżeli 
w sprawozdaniu finansowym znajdują się pomyłki i odstępstwa od prawa bilanso-
wego, wówczas biegły rewident wydaje opinię z zastrzeżeniem. W artykule zapre-
zentowano wyniki analizy 20 opinii z zastrzeżeniem oraz poddano syntezie propo-
zycje rozwiązania zaistniałych nieprawidłowości, które biegli rewidenci zawarli 
w swych opiniach 

Summary 

The purpose of the audit of the financial statements is to confirm the reliability and 
accuracy of the data contained therein. In this case, the statutory auditor express an 
unqualified opinion. Systematic inspection of the financial statements should also 
identify those encountered in the report errors and irregularities. If the financial 
statements contain material misstatements, including those consisting of a lack of 
required disclosures, the auditor issues a qualified opinion. The article presents the 
results of analysis of 20 reviews of the subject and summarizes proposals to solve 
the irregularity, which auditors concluded in those opinions. 
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