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OSZUSTWA W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH
I PROCEDURY ICH BADANIA

Wprowadzenie

Polepszanie wizerunku firmy, nieujawnianie ryzyka działalności i żagrożeń, a także 
oszustwa towarzyszą życiu gospodarczemu. Oszustwa nie są zjawiskiem nowym, 
jednakże nigdy nie stanowiły one takiego zagrożenia dla systemu finansowego jak 
obecnie. Pierwsze wzmianki o nich pochodzą z XVI w. i zostały udokumentowa
ne w dziele benedyktyńskiego zakonnika Angelo Pietra O podwójnej buchalteryi'. 
Odnotowane ostatnio duże afery księgowe Enronu, World Comu czy Parmalatu są 
typowymi przykładami oszustw w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

W zrastaj ąca potrzeba pokazywania przez firmę wizerunku lepszego niż w rze
czywistości wywołana ostrą konkurencją na rynkach krajowych i zagranicznych, 
uzależnienie wynagrodzeń kierownictwa od wyników działalności należy uznać za 
główne przyczyny tych zjawisk.

Jednocześnie postępujący proces globalizacji gospodarki oraz wysoki stopień 
skomplikowania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw wyrażający się rozbudo
wanym systemem oddziałów i spółek w różnych krajach stwarzają większe możliwo
ści popełniania oszustw oraz znacząco zmniejszają stopień ichwykrycia.

Dokładne oszacowanie kosztów ponoszonych przez gospodarkę spowodowa
nych oszustwami jest niemożliwe. Problematyka ta była przedmiotem nielicznych 
badań. Za najbardziej wiarygodne należy uznać te przeprowadzone w 1996 i 2002 
roku w Stanach Zjednoczonych, których wyniki opublikowano w raportach Wellsa. 
Oszacowane w tych raportach straty spowodowane oszustwami i nadużyciami wyno
siły około 6% PKD, tj. odpowiednio około 400 mld USD. w 1996 roku oraz 600 mld

1T. C ebrow ska, M. Jeżo w sk i, Fałszowanie i fryzowanie bilansów, „ProblemyRachunkowości” 2001, nr 5.
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USD w 2002 roku. Za główne kategorie oszustw i nadużyć uznano niewłaściwe 
wykorzystanie aktywów, korupcję i oszukańczą sprawozdawczość2.

Na uwagę zasługuje to, że oszustwa spowodowane nieuczciwą sprawozdaw
czością stanowiły jedynie około 5% ogólnej liczby przypadków oszustw i nadużyć, 
jednakże przeciętne straty spowodowane z tego tytułu kilkakrotnie przewyższały 
straty finansowe powstałe w wyniku niewłaściwego wykorzystania aktywów oraz 
korupcji.

Niestety, oszustwa kreowane są nie tylko przez przedsiębiorstwa, a także przez 
agencje rządowe. Za przykład mogą posłużyć Portugalia i Włochy, które poinfor
mowały o deficycie budżetowym za 2001 rok w wysokości 2,2 i 1,6%, podczas gdy 
w rzeczywistości wynosił on odpowiednio 4,1 i 2,2%.

Oczywiste jest, że omówione wyżej zjawiska nie mogą pozostać bez wpływu 
na zagadnienia badania sprawozdań finansowych przeprowadzane przez biegłych 
rewidentów oraz obowiązujące unormowania w zakresie badania nieprawidłowości 
spowodowanych oszustwami.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za oszustwa

Kluczowe pytanie, jakie przy omawianiu tego problemu należy zadać, to: C2y  i w ja
kim stopniu biegły rewident j est odpowiedzialny za oszustwa zawarte w sprawozda
niu finansowym.

Zagadnieniom tym poświęcony jest standard MSRF nr 240 „Odpowiedzialność 
biegłego rewidenta za uwzględnienie podczas badania sprawozdania finansowego 
możliwości wystąpienia oszustw”3.

Zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, zasadna byłaby próba zdefi
niowania oszustw oraz ogólna ich charakterystyka.

W rozumieniu prawa pojęcie oszustwa ma wyjątkowo szerokie znaczenie. 
Kodeks kamy wyróżnia wiele rodzajów oszustw, do najważniejszych z nich można 
zaliczyć:
-  oszustwo klasyczne -  art. 286 kodeksu karnego (kk),
-  nadużycie zaufania i korupcja gospodarcza -  art. 296 kk,
-  oszustwa gospodarcze (kredytowe i dotacyjne) -  art. 297 kk,
-  oszustwa ubezpieczone -  art. 298 kk,
-  pranie brudnych pieniędzy -  art. 299 kk,
-  zachowania na szkodę wierzycieli -  art. 300-302 kk,
-  nierzetelne prowadzenie dokumentacji- art. 303 kk,
-  wyzysk innych osób lub jednostek -  art. 304 kk,
-  udaremnianie lub utrudnianie przetargu publicznego -  art. 305 kk,

2 Raport do narodu na temat oszustw i nadużyć zawodowych, http://www.acfe.pl/pl/officialfiles/Raport_to_ 
the_nation_PL.pdf (28.09.2006).

3 Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005: wydanie zbiorcze obejmujące regulacje z zakresu 
rewizji finansowej, usług atestacyjnych i etyki, tłum. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Biegłych 
Rewidentów, Warszawa 2005.

http://www.acfe.pl/pl/officialfiles/Raport_to_
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-  rozpowszechnianie fałszywych informacji w obrocie papierami wartościowymi
-  art. 311 kk.

Do zadań biegłego rewidenta nie należy oczywiście orzekanie w rozumieniu 
prawa, czy w badanej jednostce popełniono przestępstwo oszustwa, gdyż nie posiada 
on stosownej wiedzy w tym zakresie ani nie dysponuje narzędziami umożliwiającymi 
mu wykrywanie oszustw.

Polskie Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta nie zawierają de
finicji oszustwa; jednakże pojęcia te zostały zdefiniowane w wyżej wymienionym 
standardzie 240.

Oszustwo zostało zdefiniowane w standardzie 240 jako zamierzone, pociąga
jące za sobą kłamstwa, działanie podjęte przez jednego lub kilku członków kierow
nictwa, osoby sprawujące nadzór nad jednostką, pracowników lub strony trzecie 
mające na celu uzyskanie nienależnej lub niezgodnej z prawem korzyści.

Oszustwo, w którym uczestniczy jeden lub kilku członków kierownictwa lub 
osób sprawujących nadzór, określone zostało jako „oszustwo kierownictwa”, na
tomiast w przypadku udziału jedynie pracowników jednostki mamy do czynienia 
z oszustwem pracowniczym. Zgodnie z założeniami tegoż standardu przedmiotem 
zainteresowania biegłego rewidenta są dwa rodzaje oszustw -  oszukańcza sprawo
zdawczość finansowa i zawłaszczenie majątku.

Oszukańcza sprawozdawczość finansowa została zdefiniowana jako umyślne 
nieprawidłowości, w tym pomijanie kwot bądź nieujawnienie informacji mające 
wprowadzić w błąd użytkowników sprawozdań finansowych, przy czym może ona 
być skutkiem:
-  zmanipulowanych, sfałszowanych lub zmienionych danych bądź dokumentów: 

źródłowych, na podstawie których sporządzane jest sprawozdanie finansowe;
-  błędnej interpretacji lub umyślnego pominięcia zdarzeń, transakcji i innych infor

macji w sprawozdaniach;
-  zamierzonego niewłaściwego stosowania zasad rachunkowości lub ujawniania 

informacji.
Kolejna kategoria oszustw będąca przedmiotem zainteresowania biegłych 

rewidentów -  zawłaszczenie majątku -  została określona jako dokonywana przez 
pracowników kradzież środków należących Bo jednostki. Standard wymienia przy
kładowe postacie zawłaszczenia, określając je  jako:
-  sprzeniewierzenie wpływów, np. zawłaszczenie wpływów z tytułu spłaty należ

ności;
-  kradzieży rzeczowych środków lub własności intelektualnej, np. kradzieży zapa

sów;
-  zmuszania jednostki do zapłaty za nieotrzymane towary lub usługi;
-  wykorzystanie majątku do potrzeb osobistych.

Zawłaszczeniom majątku towarzyszy często fałszywa lub błędna dokumentacja 
finansowo-księgowa.

Należy podkreślić, że biegły rewident zajmuje się jedynie tymi oszustwami, 
które powodują istotne nieprawidłowości sprawozdań finansowych.



Wykrycie oszustw przez biegłego rewidenta nie jest proste, gdyż wymaga 
nie tylko wiedzy z dziedziny rachunkowości, finansów i prawa, ale także z innych 
dziedzin nauki.

Biorąc pod uwagę charakter i specyfikę oszustw, należy zaznaczyć, że o ile 
wykonywane przez biegłego rewidenta procedury badania są skuteczne dla potrzeb 
wykiywania nieprawidłowości sprawozdań finansowych spowodowanych błędami,
0 tyle ich skuteczność dla potrzeb zidentyfikowania i wykrycia oszustw jest zdecy
dowanie mniejsza. Oszustwo z reguły wiąże się ze zdarzeniami, których badanie 
nie jest częścią typowych procedur wchodzących w zakres audytu sprawozdania 
finansowego. Dlatego też istnieje konieczność zastosowania przez biegłego rewi
denta specjalnych technik i procedur badawczych (innych niż w celu wykrycia nie
prawidłowości spowodowanych błędami) do wykrycia istotnych nieprawidłowości 
spowodowanych oszustwami.

Zgodnie z zapisami Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej 
(MSRF) główna odpowiedzialność za zapobieganie oszustwom oraz ich wykry wanie 
spoczywają na kierownictwie jednostki oraz organach sprawujących nadzór.

Również kierownictwo jednostki jest odpowiedzialne za wdrożenie i zapew
nienie działania systemu kontroli wewnętrznej, który między innymi ma zapobiegać 
powstawaniu oszustw, jak i je wykrywać.

Oczywiste wydaje się, że nawet najlepsze systemy rachunkowości i kontroli 
wewnętrznej, za które odpowiada kierownictwo jednostki, nie są w stanie całkowicie 
wyeliminować ryzyka popełnienia oszustw, mogą je jednakże znacząco ograniczyć.

W tym miejscu należałoby postawić pytanie, czy do obowiązków biegłego re
widenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego należy wykrywanie 
oszustw, czy też nie, oraz w jakim stopniu biegły rewident odpowiada za wykrycie 
tych oszustw.

Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest wyjątkowo trudna, a nawet nie
możliwa.

Zarówno rozwiązania polskie, jak i MSRF wskazują, że zbadane sprawozda
nie finansowe jako całość nie powinno zawierać istotnych nieprawidłowości bez 
względu na rodzaj ich pochodzenia, także jeśli zostały spowodowane oszustwami 
lub błędami.

Uzyskanie absolutnej pewności w zakresie wykrycia nieprawidłowości spra
wozdania jest niemożliwe, chociażby ze względu na występujące ograniczenia ba
dania.

Co prawda, zapisy MSRF wyraźnie wskazują na to, że biegły rewident nie jest
1 nie może być odpowiedzialny za zapobieganie oszustwom, nie oznacza to jednak, 
że jest on zwolniony z badania tych zagadnień.

Procedury badania oszustw w sprawozdaniach finansowych

Wykrywanie oszustw i błędów w sprawozdaniach finansowych było zasadniczym 
celem badania sprawozdania finansowego w początkowym okresie audytu w II
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połowie XIX w. Od połowy XX w. nastąpiła zmiana celu badania wyrażająca się 
w potwierdzaniu prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych4.

Powyższa ewolucja celów badania została głównie spowodowana potrzebami 
inwestorów i osób z szeroko rozumianej dziedziny finansów.

Przez dłuższy okres, praktycznie do 1997 r., problematyka badania oszustw 
przez biegłych rewidentów nie była przedmiotem poważnego i kompleksowego 
unormowania w standardach rewizji światowej. Rozwiązania zawarte w ramach 
Międzynarodowych Wytycznych Rewizji Finansowej 11 oraz Międzynarodowego 
Standardu Rewizji Finansowej nr 240 A ograniczały się jedynie do zdefiniowania 
oszustwa, ubogiej prezentacji okoliczności i zdarzeń sprzyjających oszustwom, 
jak i sposobu komunikacji biegłego rewidenta z organami podmiotu w przypadku 
stwierdzenia oszustw5. Dopiero obowiązujący od końca 1997 roku w Stanach Zjed
noczonych SAS 82® oraz od 2002 roku MSRF nr 240 „Odpowiedzialność biegłego 
rewidenta za uwzględnienia podczas badania sprawozdania finansowego oszustw
i błędów”7 wprowadził obowiązek wykonywania przez biegłych bardziej szczegó
łowych procedur nastawionych na wykrywanie oszustw wraz z obowiązkiem ich 
dokumentowania.

Rozwiązania zawarte w tych standardach bardzo szybko uznano za niewystar
czające, głównie ze względu na odnotowane skandale finansowe na przełomie XX
i XXI w. i zastąpiono je nowymi standardami. W przypadku Stanów Zjednoczonych 
jest to obowiązujący od 2002 r. SAS 99, natomiast Europa od końca 2004 r. przyjęła 
rozwiązania zawarte w opracowanym od nowa Standardzie 240 „Odpowiedzialność 
biegłego rewidenta za uwzględnienie podczas badania sprawozdania finansowego 
możliwości popełniania oszustw”.

Na uwagę zasługuje to, że nowy standard 240 poświęcony jest w całości oszu
stwom, a nie jak poprzednio oszustwom i błędom^ oraz jego rozwiązania w sposób 
zasadniczy nie odbiegają od rozwiązań zawartych w SAS 99.

Wyjątkowo skromnie prezentują się polskie rozwiązania dotyczące badania 
oszustw zawarte w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Jednakże 
zawarta w pkt 7 Normy nr 1 wyraźna deklaracja kierowania się w sprawach nieure
gulowanych, wątpliwych postanowieniami Międzynarodowych Standardów Rewizji 
Finansowej praktycznie narzuca obowiązek korzystania przez polskich biegłych re
widentów z unormowań zawartych w zakresie badania oszustw w standardzie 240.

Podstawowe zasady badania w zakresie możliwości wystąpienia oszustw 
w sprawozdaniu można określić jako:
-  konieczność zachowania przez biegłego zawodowego sceptycyzmu;
-  rozpoczęcie badania tych zagadnień na etapie planowania badania;
-  konieczność realizacji wszystkich procedur zawartych w standardzie w formie 

! odpowiadającej oszacowanemu ryzyku wystąpienia oszustw;

4 M. K u te r a, Ewolucja celów rewizjifinansowej, [w:] Polska Szkoła Rachunkowości, red. M. G m y tra ś ie -  
w icz, A. R am i ńsk  a, Warszawa 2004.

5 Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Międzynarodowe Wskazówki dotyczące Praktyki Rewizji 
Finansowej 2001, red. A. O s ta sz ew ic z , tłum. D. W yczó łkow ska , Sz. R ad zi szew  icz, Warszawa 2002.

6 A. H ołda, T. N o w a k , Metody estymacji ryzyka oszustw przez niezależnych audytorów, ^Zeszyty Teore- 
tyczne Rachunkowości” 2002, t. 8 (64);

7 Statement o f Auditing Standard, AICPA.
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-  konieczność dokumentowania przeprowadzonych procedur;
-  obowiązek informowania o stwierdzonych oszustwach i podejrzeniach o oszustwo 

organów zarządzających i nadzorczych jednostki.

Konieczność kierowania się przez biegłego rewidenta zawodowym sceptycyz
mem oznacza krytyczne podejście do uzyskanych podczas badania dowodów oraz 
przeprowadzenie badania przy założeniu, że w kontrolowanej jednostce i uzyskiwa
nych informacjach w toku sprawdzania mogą zachodzić istotne nieprawidłowości. 
Biegły rewident nie powinien się więc kierować ani zaufaniem zdobytym podczas 
poprzednich badań, ani przyjmować, że kierownictwo i osoby sprawujące nadzór 
działają uczciwie.

Standardy wyraźnie wskazują, że badanie zagadnień możliwości wystąpienia 
oszustw i nieprawidłowości winno być zainicjowane już na etapie przygotowania 
(planowania) czynności. Wstępna ocena czynników ryzyka spowodowanych oszu
stwami może również zostać wykonana na etapie decydowania o podjęciu badania 
danej jednostki.

Standardy wskazują, że problematyka ta winna być omówiona szczegółowo ze 
wszystkimi członkami zespołu badającego, tak aby możliwa była identyfikacja tego 
problemu w różnych obszarach sprawozdania.

Dyskusja w zespole realizującym badanie

Istotną czynnością, jaka winna być wykonana w celu szacowania ryzyka wystąpienia 
oszustw, jest adresowanie pytań do kierownictwa jednostki (innych pracowników) na 
temat ich spojrzenia na problematykę szacunku ryzyka dokonywania oszustw oraz 
zdolności systemów do zapobiegania oszustwom i ich wykrywania.

Celem tych pytań jest:
-  zrozumienie przez biegłego stosowanych przez kierownictwo metod szacunku 

istotnych nieprawidłowości sprawozdania spowodowanych oszustwami;
-  zrozumienie przez biegłego stosowanych przez kierownictwo rozwiązań w zakre

sie systemów księgowości i kontroli wewnętrznej zapobiegających powstawaniu 
oszustw i umożliwiających wykrywanie błędów;

-  uzyskanie wiedzy o postrzeganiu przez kierownictwo zdolności systemów księ
gowości kontroli wewnętrznej do zapobiegania i wykrywania błędów;

-  ustalenie wiedzy kierownictwa o ewentualnie popełnionych oszustwach w jed
nostce lub podejrzeniach co do ich popełnienia;

-  uzyskanie wiedzy w zakresie wykrycia przez kierownictwo istotnych błędów.
Oczywiście tego rodzaju pytania zadawane przez biegłego nie mogą stanowić 

jedynych przesłanek co do dokonywanej przez niego oceny możliwości występowa
nia oszustw i jest mało prawdopodobne, aby zapytania te skutkowały uzyskaniem 
wiarygodnych i pożytecznych informacji o ryzyku wystąpienia oszustw w sprawo
zdaniu.

Wstępna ocena przez biegłego, czy sprawozdanie finansowe: zawiera istotne 
nieprawidłowości na skutek popełnienia oszustw, powinna dokonać się w ramach
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szacunku ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości zgodnie z MSRF 315 „Po
znanie jednostki i jej środowiska oraz szacowanie ryzyka wystąpienia istotnej nie
prawidłowości”.

Wykonywane przez biegłego czynności w ramach szacowania ryzyka obejmu
ją  również zagadnienia nieprawidłowości spowodowanych oszustwami zawartymi 
w sprawozdaniu.

Biorąc pod uwagę wykazany uprzednio charakter oszustw, celowe jest odrębne 
szacowanie ryzyka nieodłącznego i ryzyka kontroli dotyczącego nieprawidłowości 
spowodowanych błędami i oszustwami.

Testowanie czynników ryzyka

Wykrycie oszustw jest zdecydowanie trudniejsze od wykrycia nieprawidłowości, 
choćby ze względu na podejmowane próby zatajenia oszustw. Omawiany stan
dard 240 nakłada na biegłego obowiązek oceny tego, czy zachodzą czynniki ryzyka 
wystąpienia oszustw wskazujące na oszukańczą sprawozdawczość finansową lub 
zawłaszczenia majątku.

Testowanie występowania czynników ryzyka stanowi kolejny etap procedur 
badania możliwości dokonywania oszustw.

Przykładowe zestawienie takich czynników zawiera Załącznik nr 1: do Standar
du nr 240, gdzie wymienione zostały dwie podstawowe grupy:
-  czynniki ryzyka związane z nieprawidłowościami spowodowanymi oszukańczą 

sprawozdawczością finansową;
-  czynniki ryzyka związane z nieprawidłowościami spowodowanymi zawłaszcze

niami majątku.
Zaprezentowane w tym załączniku czynniki ryzyka sklasyfikowano na podsta

wie trzech warunków, które występują w związku z zaistnieniem istotnych niepra
widłowości spowodowanych oszustwami, tj. zachęty (nacisku), możliwości, postawy 
(usprawiedliwienia).

Zaprezentowane tutaj zestawienie czynników ryzyka w żadnym przypadku nie 
może być traktowane jako katalog zamknięty, wyczerpujący wszystkie możliwości 
czynników mogących oddziaływać na ryzyko oszustw.

Każdorazowo biegły rewident powinien kierować się osądem, szacując znacze
nie i czynniki ryzyka oszustwa, określając działania, jakie trzeba podjąć w konkretnej 
sytuacji. Dla przykładu trudno byłoby użnać zdominowanie kierownictwa małej 
jednostki przez jedną osobę, tj. właściciela (przy założeniu, że działają odpowiednie 
systemy rachunkowości i kontroli) jako czynnik ryzyka wystąpienia oszustw. Zu
pełnie inaczej natomiast należałoby ocenić zdominowanie kierownictwa przez jedną 
osobę w dużej jednostce.

Przedstawione w standardzie analizy w zakresie obecności czynników ryzyka 
zawierają szczegółowe procedury, które umożliwiają jedynie wstępne szacowanie 
ryzyka wystąpienia oszustw, jak i jego późniejsze korekty, w przypadku gdy infor
macje o czynnikach ryzyka znajdą się w dalszej części badania.



Należy zwrócić uwagę, że analiza czynników ryzyka popełniania oszustw 
umożliwia jedynie odpowiedź na pytanie -  czy ono istnieje lub nie istnieje -  jedno
cześnie niemożliwe jest opisanie tego ryzyka w sposób ilościowy, a także określenie 
go jako niskie, średnie lub wysokie. Udzielenie odpowiedzi na pytanie- czy na pod
stawie przeprowadzonej analizy istnieje ryzyko popełnienia oszustw, determinuje 
dalszy tryb postępowania8. .

Biorąc pod uwagę specyfikę oszustw, standard szczególną rolę przypisuje pro
cedurom analitycznym wyrażającym się w analizie nietypowych i nieoczekiwanych 
związków i zakłada, że podstawą ich wykonania winny być dane ekonomiczne nie- 
pochodzące ze sprawozdawczości finansowej, np. sprawozdania podatkowe, dane 
rachunku przepływów pieniężnych itp.
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Rozpoznanie i szacowanie ryzyka

Rozpoznanie i szacowanie ryzyka istotnych nieprawidłowości spowodowanych oszu
stwami winno odbywać się zarówno na poziomie sprawozdania finansowego, jak i na 
poziomie stwierdzeń dotyczących grup transakcji, sald i ujawnionych informacji.

Kierując się profesjonalnym osądem przy szacowaniu tego ryzyka biegły re
wident winien:
• rozpoznać ryzyko oszustwa, rozpatrując informacje, które uzyskał podczas prze

prowadzenia procedur szacowania ryzyka,: oraz biorąc pod uwagę grupy transak
cji, sald i informacji ujawnianych w sprawozdaniu finansowym;

• łączyć rozpoznane ryzyko oszustw z czynnikami mogącymi spowodować trudno
ści na poziomie stwierdzeń; i

• oceniać możliwe znaczenie potencjalnych nieprawidłowości, w tym wariant, że 
ryzyko mogło doprowadzić do zwielokrotnienia nieprawidłowości oraz prawdo
podobieństwo zrealizowania się ryzyka.

Na uwagę zasługuje również konieczność przyjęcia założenia przez biegłego, 
że ryzyko zawyżania lub zaniżania przychodów jest wysokie, przyjęcie innego wnio
sku w tym zakresie wymaga udokumentowania takiego wniosku.

Reakcj a na ryzyko istotnych nieprawidłowości spowodowanych oszustwami

Standard narzuca biegłemu rewidentowi obowiązek ustalenia sposobu reakcji od
powiednio do oszacowanego ryzyka istotnych nieprawidłowości spowodowanych 
oszustwami zarówno na poziomie sprawozdania finansowego jako całości, jak i na 
poziomie stwierdzeń sprawozdania.

Reakcja ta winna obejmować elementy takie jak:
-  reakcja ogólna wpływająca na całościowy sposób przeprowadzenia badania;
-  reakcja na rozpoznanie ryzyka na poziomie stwierdzeń obejmująca rodzaj, zakres

i czas procedur badania niezbędnych do wykonania;

8A. K a z iro d ,A .M ły n a rc zy k , Założenia koncepcyjne ora:  odpowiedzialność biegłego rewidenta w świet
le Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, Warszawa 2004.



-  reakcja na rozpoznane ryzyko dotyczące szczególnych problemów, np. obcho
dzenia kontroli przez kierownictwo przy uwzględnieniu, że sposób obejścia tej 
kontroli jest trudny do przewidzenia.

Reakcja ogólna może przejawiać się w ponownym podziale zadań pomiędzy 
członków zespołu badającego, dokonania przez biegłego oceny, czy stosowana przez 
kierownictwo polityka rachunkowości wskazuje na oszukańczą sprawozdawczość, 
oraz zastosowania czynnika zaskoczenia przy wyborze rodzaju, czasu przeprowadze
nia i zakresu procedur badania.

Przykłady procedur badania na rozpoznane ryzyko na poziomie stwierdzeń 
prezentuje załącznik nr 2 do standardu.

Procedury te winny obejmować obszary, w których stwierdzono istnienie ry
zyka dotyczącego nieprawidłowości stwierdzonych oszustwami i muszą być dosto
sowane do rodzajów transakcji i sald księgowych;

Jako przykłady tych działań standard wymienia między innymi:
• wizytowanie miejsc składowania żapasów i przeprowadzania nieoczekiwanych

i niezapowiadanych inwentaryzacji;
• bezpośredni kontakt z odbiorcami i dostawcami niezależnie od wysyłanych pism

o potwierdzenie sald;
• przeprowadzanie szczegółowego przeglądu księgowań korygujących, dokonywa

nych na koniec kwartału i roku, prześledzenie wszystkich nietypowych księgowań 
co do rodzaju i kwoty; ' ■ ■

• przeprowadzanie szczegółowych procedur analitycznych;
• uzyskiwanie potwierdzeń specyficznych warunków umów od stron trzecich;
• pozyskiwanie dowodów badania ze źródeł zewnętrznych jednostki;
• zmiana podejścia do badania w bieżącym roku.

Zaprojektowanie i przeprowadzenie badań w związku z ryzykiem obejścia 
kontroli przez kierownictwo może wyrazić się w:
• sprawdzeniu poprawności zapisów w księdze głównej oraz korekt wprowadzo

nych podczas sporządzania sprawozdania finansowego; i
• przeglądzie szacunków księgowych w zakresie, czy ich subiektywizm może pro

wadzić do oszustw;
• zrozumieniu uzasadnienia gospodarczego znaczących transakcji, niemieszczących 

się w zakresie podstawowej działalności jednostki czy też transakcji nietypo
wych.
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Oświadczenia kierownictwa

Odrębnym zagadnieniem jest konieczność uzyskania przez biegłego rewidenta 
oświadczenia kierownika jednostki o odpowiedzialności za zaprojektowanie i wdro
żenie kontroli wewnętrznej w celu zapobiegania i wykrywania oszustw.

Oświadczenie to winno zawierać następujące elementy:
-  potwierdzenie odpowiedzialności kierownika za zaprojektowanie i wdrożenie 

kontroli wewnętrznej służącej zapobieganiu i wykrywaniu oszustw;
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-  wyniki szacunku ryzyka dokonanego przez kierownictwo w zakresie, że sprawo
zdanie może zawierać istotne nieprawidłowości spowodowane oszustwami;

-  ujawnienie biegłemu wiedzy kierownika o oszustwach lub podejrzeniach o doko
nanie oszustw popełnianych przez kierownictwo i pracowników jednostki;

-  ujawnienie wiedzy na temat zgłoszonych przez pracowników, byłych pracowni
ków i osoby spoza jednostki oszustw lub podejrzeń o oszustwa wpływających na 
sprawozdanie finansowe.

Dokumentacja

Zakres i sposób dokumentowania zagadnień dotyczących badania nieprawidłowości 
spowodowanych oszustwami należy do decyzji biegłego rewidenta.,

Tym niemniej zapisy MSRF 315 „Poznanie jednostki i jej środowiska oraz sza
cowanie ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości” oraz MSRF 330 „Procedury 
stosowane przez biegłego rewidenta odpowiednio do oszacowanego ryzyka” zobo
wiązują biegłego rewidenta do udokumentowania niżej wymienionych zagadnień:
• podjętych znaczących decyzji w trakcie dyskusji przeprowadzonej w gronie ze

społu realizującego zlecenie dotyczące podatności sprawozdania na istotne nie
prawidłowości spowodowane oszustwami;

• rozpoznanie i szacunek ryzyka zaistnienia istotnych nieprawidłowości spowodo
wanych oszustwami na poziomie sprawozdania finansowego i stwierdzeń;

• całościowa reakcja na oszacowane ryzyko istotnych nieprawidłowości spowo
dowanych oszustwami zarówno na poziomie sprawozdania jako całości, jak
i stwierdzeń oraz na rodzaje, czas przeprowadzenia i zakres procedur badania* 
a także ich powiązanie z szacunkami ryzyka spowodowanego oszustwami ńa 
poziomie stwierdzeń;

• wyniki przeprowadzenia procedur badania, w tym także zaprojektowanych odpo
wiednio do ryzyka obejścia kontroli przez kierownictwo.

Dodatkowo biegły rewident zobowiązany jest do udokumentowania:
• przekazanych informacji w zakresie oszustw kierownictwa organom nadzoru, 

organom regulacyjnym i innym podmiotom;
• uzasadnienia przyjęcia założenia w zakresie, że ryzyko istotnych nieprawidłowo

ści spowodowanych oszustwami w ujmowaniu przychodów nie jest wysokie.

Podsumowanie

Przeprowadzenie przez biegłych pogłębionych procedur badania mających na celu 
wykrycie błędów i przede wszystkim oszustw na pewno jest bardziej pracochłonne, 
co jest równoznaczne ze zwiększeniem kosztów badania. Pomimo że zgodnie ze 
standardami biegły rewident nie jest odpowiedzialny za zapobieganie błędom i oszu
stwom, to następstwa niewykrycia oszustw i błędów mogą być bardzo dotkliwie. 
Mogą to być następstwa o wymiarze finansowym -  sprawy o odszkodowania, a także 
utrata reputacji firmy audytorskiej, czego przykładów nie brakowało w ostatnich



latach. Dlatego też wydaje się, że ponoszone przez biegłego koszty dodatkowych 
czynności kontrolnych i wykonywanych procedur badania są zdecydowanie niższe 
od potencjalnych strat mogących wyniknąć z niewykrycia oszustw i błędów.

Jak wykazano w niniejszym opracowaniu, polskie normy wykonywania za
wodu biegłego w sposób wyjątkowo ogólnikowy odnoszą się do procedur badania 
nieprawidłowości spowodowanych oszustwami.

Również obecna wersja standardu nr 240 „Odpowiedzialność biegłego rewi
denta za uwzględnienie podczas badania sprawozdania finansowego możliwości 
wystąpienia oszustw” funkcjonuje bardzo krótko i obecnie brak jest opracowania 
praktycznych metod i procedur w tym zakresie.

Niezwykle pilnym do rozwiązania w krótkim okresie zagadnieniem jest zatem 
wzbogacenie warsztatu biegłego rewidenta w nowoczesne procedury badania moż
liwości występowaniu oszustw.
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