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WPŁYW POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ZGODNEJ Z MSSF NA 
WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁEK

GIEŁDOWYCH

Wśród informacji wykorzystywanych przez inwestorów wiodącą rolę od
grywają dane zawarte w sprawozdaniach finansowych, będących finalnym pro
duktem rachunkowości przedsiębiorstw. Jakość sprawozdania finansowego 
zależy od wiarygodności informacji zawartych w systemie rachunkowości fi
nansowej i niestosowania negatywnych praktyk kreatywnej rachunkowości, 
polegającej na celowym zniekształcaniu informacji prezentowanych w spra
wozdaniach finansowych. Niestety stosowanie Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości MSSF/MSR przy sporządza
niu sprawozdań finansowych od 2005 r. w Polsce obok zapewnienia ich porów
nywalności zwiększa podatność na wykorzystanie kreatywnej rachunkowości i 
zniekształcanie informacji finansowych dostarczanych na rynek kapitałowy. 
Przyczyniaj ą się do tego dopuszczone przez MSSF wycena w wartości godzi
wej, tworzenie „cichych” rezerw oraz dokonywanie szacunków.

Zakres stosowania MSSF/MSR przez polskie podmioty

W celu zwiększenia porównywalności sprawozdań finansowych Komisja 
Europejska 19 lipca 2002 roku przyjęła rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 w 
sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, na mocy, 
którego podmioty podlegające prawu państwa członkowskiego i posiadające na 
dzień bilansowy papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu na 
regulowanym rynku któregokolwiek z państw Unii Europejskiej zostały zobli-
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gowane, począwszy od 2005 roku, do sporządzania swych skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR.

W Polsce począwszy od roku obrotowego zaczynającego się 01.01.2005 r. 
do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF zobowiązane są 
banki oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego 
obrotu w zakresie swoich skonsolidowanych sprawozdań finansowych1. Ustawa 
o rachunkowości2 dopuszcza możliwość stosowania MSSF w zależności od 
decyzji organu zatwierdzającego, a przy spółkach zależnych - od decyzji organu 
zatwierdzającego jednostki dominującej, przy sporządzaniu:

-  skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów papierów war
tościowych ubiegaj ących się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu 
i jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której podmiot 
dominujący wyższego szczebla przygotowuje skonsolidowane spra
wozdanie finansowe zgodnie z MSSF3,

-  skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów tylko dłużnych
-  papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub do 

obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów UE -  począwszy od 
roku obrotowego rozpoczynającego się 01.01.2007 r. jednostki te mu
szą przygotowywać skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg 
MSSF4,

-  jednostkowych sprawozdań finansowych emitentów papierów warto
ściowych dopuszczonych do obrotu publicznego lub na jednym z ryn
ków regulowanych krajów UE i emitentów papierów wartościowych 
ubiegaj ących się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu,

-  jednostkowych sprawozdań finansowych podmiotów wchodzących w 
skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominuj ąca sporządza 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF5.

Po przejściu na MSSF/MSR jednostki te są w dalszym ciągu objęte przepi
sami ustawy o rachunkowości, ale tylko w zakresie formalnym, dotyczącym 
zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji, obowiązku sporządza-

1 Art. 55 ust. 6a ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz. U. nr 76 poz. 694 z późn. zm..
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o 
biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz. U. 2004 nr 213 poz. 2155.
3 Art. 55 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości..., op. cit.
4 Art. 2.1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. , op. cit.
5 Art. 45 ust. 1a, 1b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości., op. cit.
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nia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym ję 
zyka i waluty prezentacji, zatwierdzania, badania i ogłaszania sprawozdań fi
nansowych, ochrony danych i odpowiedzialności karnej. Natomiast nie mają do 
tych jednostek zastosowania w szczególności przepisy ustawy o rachunkowości 
w zakresie wyceny aktywów i pasywów, rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 12 grudnia 2001 r.: w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod, 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych 
oraz w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż 
banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdań finansowych jednostek powiązanych, 
jak również Krajowe Standardy Rachunkowości KSR.

Podmioty nieobj ęte obowiązkiem respektowania MSSF, a podlegające pod 
przepisy ustawy o rachunkowości, mogą stosować MSSF w odniesieniu do 
zagadnień, które ustawa i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, w 
tym KSR, opisują w sposób niewystarczający lub nie regulują ich wcale6.

Kreatywna rachunkowość i oszustwa księgowe

W procesie opracowywania informacji ujmowanych w sprawozdaniach fi
nansowych należy mieć na uwadze cztery etapy dotyczące: uznawania (co mie
rzyć?), wyceny (jak mierzyć?), ujawniania (co ujawniać?) i prezentacji (jak te 
informacje prezentować w sprawozdaniach finansowych?). Pierwsze dwa etapy 
opracowywania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych łączą się 
z tak dużą dozą subiektywizmu ocen osób, decyduj ących o tym, co i w jaki 
sposób ma być mierzone, że przesądziły o definiowaniu rachunkowości jako 
sztuki pomiaru, opisu i interpretowania działalności gospodarczej7. W tych ele
mentach tkwią kreatywne (twórcze) cechy rachunkowości, zależne nie tylko od 
wiedzy księgowego, ale także od jego wyobraźni. Zarówno MSSF/MSR, jak i 
krajowe systemy rachunkowości i polityka rachunkowości pojedynczego przed
siębiorstwa dopuszczają wiele możliwych rozwiązań w zakresie przedmiotu 
pomiaru (uznawania) i sposobu pomiaru (wyceny). Z tego względu uznawanie i 
wycena w rachunkowości nigdy nie będą mogły być ujednolicone przy pomocy 
jednego wąskiego zestawu reguł, oderwanego od środowiska gospodarczego, 
kulturowego, politycznego oraz specyfiki przedsiębiorstwa.

6 Ibidem, art. 10 ust. 3.
7 Meigs R. F., Meigs W. B., Financial Accounting, McGraw-Hill, Nowy Jork 1995.
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Rachunkowość kreatywna to innowacje w sposobach liczenia wielkości 
prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, mieszczące się w granicach 
wyznaczonych przez obowiązujące zasady pomiaru lub wykraczające poza nie. 
Może ona dotyczyć unikania określonych skutków regulacji obowiązujących w 
rachunkowości poprzez zastosowanie technik, pozwalających na dokonanie 
pomiaru zgodnie z interesem przygotowującego informacje lub włączenia do 
sprawozdań finansowych pozycji, które nie były dotychczas przedmiotem regu
lacji, co powoduje istotne zmiany w praktykach pomiaru8.

Oszustwo księgowe polega na świadomym zniekształceniu informacji pre
zentowanych w sprawozdaniach finansowych, w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych niezgodnie z prawem, Zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rewizji Finansowej MSRF-240 oszustwo stanowi zamierzone 
działanie podjęte przez jednego lub kilku członków kierownictwa, 
pracowników lub strony trzecie, które powoduje powstanie nieprawidłowości w 
sprawozdaniu finansowym. Oszustwo może polegać na manipulacji, 
zafałszowaniu lub zmianie danych lub dokumentów, zawłaszczeniu maj ątku, 
wyłączeniu lub pominięciu w księgach lub dokumentach skutków transakcji, 
rejestrowaniu transakcji pozornych oraz niewłaściwym stosowaniu zasad 
(polityki rachunkowości)9.
Przyczyny negatywnego wykorzystywania rachunkowości kreatywnej

Przedsiębiorstwa zniekształcają informacje prezentowane w sprawozda
niach finansowych, wykorzystuj ąc narzędzia rachunkowości kreatywnej w celu 
zwiększenia zysku lub ukrycia strat, manipulowania wskaźnikami używanymi 
w analizie finansowej, ukrycia ryzyka finansowego, przekonania kredytodaw
ców i partnerów handlowych o swojej wiarygodności, uniknięcia negatywnych 
skutków kontroli ze strony akcjonariuszy, zarówno bezpośredniej, jak i pośred
niej, „podretuszowania” osiągnięć menedżerów, skorelowanych z ich wynagro
dzeniem w postaci premii za wyniki oraz uzyskania dostępu do kapitałów, któ
rych otrzymanie w inny sposób nie byłoby możliwe10. Dzięki zabiegom kre
owania lepszego obrazu sytuacji maj ątkowej i finansowej podmiotu niż ma to

8 Neal D., Accounting Theory [w:] Current issues in Accounting and Auditing, Tudor, Londyn 
2001, s. 129-130.
9 Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, War
szawa 2005.
10 Shilit H. M., Financial shenanigans, McGraw Hill, Nowy Jork 1993, 2004, s. 8.
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miejsce w rzeczywistości podmiot uzyskuje lepszą pozycję na rynku, co jest 
również korzystne dla akcjonariuszy, niestety w krótkim okresie. W momencie 
skumulowania się skutków negatywnej kreatywnej rachunkowości, bańka inwe
stycyjna oparta na wykreowanym wizerunku pęka, ujawniając prawdziwy obraz 
sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu i prowadząc do jego bankructwa.

Oszustwa księgowe w polskiej praktyce gospodarczej

W przypadku oszustw księgowych następuje łamanie przepisów prawa lub 
zasad rachunkowości w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez praktyki wy
korzystujące luki prawne systemu rachunkowości. Negatywne praktyki rachun
kowości kreatywnej, wykorzystywane przez osoby zarządzające przedsiębior
stwem, pozwalają na takie przedstawienie wielkości zawartych w sprawozda
niach finansowych, aby uległa zniekształceniu percepcja odbioru sytuacji finan
sowej i majątkowej danego przedsiębiorstwa11.

W Polsce spektakularnym wydarzeniem była upadłość Stoczni Szczeciń
skiej Porta Holding oraz Stoczni Szczecińskiej S.A. Ernst&Young nie zamieścił 
wzmianki o zagrożeniu kontynuacji działalności w opinii dotyczącej badania 
sprawozdania finansowego za 2000 r., a jedynie uwagę odnośnie opóźnień w 
budowie statków i związanej z tym możliwości wystąpienia dodatkowych kosz
tów, bez podania ich szacunku oraz wpływu na kondycję finansową spółek. 
Banki, opierając się na opinii audytora, udzieliły stoczni 1,4 mld zł pożyczek, a 
rok później stocznia zbankrutowała.

W Impexmetalu za pośrednictwem prezesa obsadzonego przez inwestora -  
japoński bank inwestycyjny Nomura, zastosowano procedurę zawyżenia i póź
niejszego zaniżenia rezerw w celu potwierdzenia efektywności zarządzania 
nowego kierownictwa. W pierwszym kroku za pośrednictwem utworzenia 
wszelkich możliwych rezerw obniżono wynik finansowy o 8 mln zł, aby wyka
zać nieefektywność zarządzania poprzedniego zarządu, a następnie rozwiązując 
część rezerw zwiększono wynik finansowy o 7,6 mln zł, co wpisano w zasługi 
nowego kierownictwa. Natomiast jedna z pierwszych giełdowych spółek bu
dowlanych Espebepe nie naliczała rezerw ani odpisów aktualizacyjnych w celu 
zawyżenia wyniku finansowego. Chociaż w 1995 r. Espebepe zaczęła osiągać

11 Hołda A., Kutera M., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe -  teoria i praktyka, Difin, War
szawa 2006, s. 57.



420
RYNEK KAPITAŁOWY -  SKUTECZNE INWESTOWANIE

wysokie przychody, wiążące się głównie z zaliczkami na nowe budowy, to jed
nak znaczna część tych kontraktów zamiast spodziewanych przychodów przy
niosła nieściągalne należności, a zarząd nie zabezpieczył się przed taką sytu
acją. Audytor zaopiniował obciążenie zysku rezerwą na kwotę 10,5 mln zł, do
konanie odpisu aktualizacyjnego na przeterminowane należności w kwocie 2,2 
mln zł12. W konsekwencji strata finansowa wzrosła ponad dziesięciokrotnie.

Manipulacje księgowe związane z wyceną inwestycji w udziały i akcje

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości udziały w innych 
jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych na dzień bi
lansowy wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej. Tymczasem spółki nie
jednokrotnie dążą do zawyżania wartości prezentowanych w ramach inwestycji 
długoterminowych udziałów i akcji i nie dokonują stosownych odpisów aktuali
zujących ich wartość. W przypadku rozbudowanych grup kapitałowych, w któ
rych jednostki powiązane mogą w dowolny sposób kształtować między sobą 
stosunki kapitałowe, kupno udziałów lub akcji spółek nie notowanych na ryn
kach regulowanych odbywa się zwykle na podstawie zwykłej umowy przy dość 
dużym zakresie swobody ustalania ceny sprzedaży. Ocena realnej wartości pre
zentowanych w bilansach nabytych aktywów wymaga sprawdzenia ich wartości 
na kilku poziomach powiązania13.

Stosunkowo duża swoboda ustalania między jednostkami powiązanymi 
ceny sprzedaży udziałów lub akcji powoduje, że czasem takie transakcje są 
celowo zawierane pod koniec roku obrotowego i po zawyżonych wartościach, 
prowadząc do zwiększenia wartości inwestycji w sprawozdaniach finansowych.

W przypadku dokonywania wyceny w wartościach rynkowych i ustalenia 
odpisów podwyższaj ących wartość akcji istotne znaczenie ma czas trwania 
inwestycji. Odpis podwyższający wartość krótkoterminowych aktywów finan
sowych odnoszony jest na wynik finansowy poprzez zwiększenie przychodów 
finansowych, natomiast w przypadku długoterminowych aktywów finansowych 
odpis zwiększaj ący wartość powinien być księgowany na dobro kapitału rezer
wowego z aktualizacji wyceny. W praktyce zdarza się, że spółki odpisy pod

12 Stankunowicz E., 10 sposobów oszukiwania właściciela, „Businessman”, luty 2000, s. 19.
13 Hołda A., Kutera M., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe..., op. cit., s. 111, 113.
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wyższające wartość długoterminowych aktywów odnoszą na przychody finan
sowe, podobnie jak przy inwestycjach krótkoterminowych.

Kształtowanie wyniku finansowego za pomocą podatku odroczonego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach 
rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz 
stratą do odliczenia w przyszłości spółki tworzą rezerwę i aktywa z tytułu odro
czonego podatku dochodowego od osób prawnych. Aktywa z tytułu odroczone
go podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przy
szłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różni
cami przej ściowymi, które spowodują w przyszłości faktyczne zmniejszenie 
podstawy do opodatkowania. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodo
wego tworzona jest w wysokości kwoty wymagającej w przyszłości zapłaty w 
związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowoduj ą w przyszłości 
faktyczne zwiększenie podstawy do opodatkowania. Jeżeli w danej spółce wy
stępuje nadwyżka utworzonych aktywów nad rezerwą, to różnica między nimi 
zwiększa wynik finansowy, natomiast w przeciwnym przypadku następuje po
gorszenie wyniku finansowego. W praktyce podmioty gospodarcze bardzo 
chętnie tworzą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, natomiast 
unikają szacowania rezerw, licząc na „sztuczne” zwiększenie zysku lub zmniej
szenie straty za dany okres sprawozdawczy.

Tymczasem przepisy ustawy o rachunkowości wskazują na obowiązek 
ustalania pełnej rezerwy i zachowania ostrożności w przypadku ustalania akty
wów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, nakazuj ąc uwzględnienie 
tylko tych różnic, które rzeczywiście wpłyną na zmniejszenie w przyszłości 
podatku dochodowego. Zwłaszcza w przypadku ponoszenia strat przez spółki 
należy ostrożnie szacować aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
i tworzyć je w wysokości co najwyżej równej wartości rezerwy z tego tytułu, 
gdyż w przeciwnym przypadku nastąpi sztuczne polepszenie wyniku finanso
wego, który nie będzie odzwierciedlał faktycznych rezultatów działalności.

Oszustwa księgowe związane z wyceną bilansową należności

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości na dzień bilansowy 
należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostrożności. W myśl zasady ostrożnej wyceny wartość należności aktualizuje
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się, uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finan
sowych (przy notach odsetkowych), obniżającego wynik finansowy. Dokony
wanie odpisów aktualizacyjnych od należności kwestionowanych przez dłużni
ków oraz tych, z których zapłatą dłużnik zalega, ale według oceny sytuacji ma
jątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest 
prawdopodobna, jak również od należności przeterminowanych lub nieprzeter- 
minowanych o wysokim prawdopodobieństwie nieściągalności, w znacznej 
części zależy od subiektywnej oceny sytuacji maj ątkowo-finansowej dłużnika i 
możliwości uregulowania przez niego zaległości. Wysokość dokonywanego 
odpisu również może być dyskusyjna, gdyż istotnie zależy od intencji osoby 
sporządzającej sprawozdanie finansowe.

Jeżeli spółce zależy na poprawie wyniku finansowego, to nie tylko nie do
konuje się stosownych odpisów aktualizujących w ciężar kosztów, ale nawet 
rozwiązuje dotychczas istniejące odpisy w celu zwiększenia przychodów. W 
przypadku realizowania dużych transakcji między jednostkami powiązanymi 
bardzo często nie tworzy się w ogóle odpisów aktualizujących należności wyni
kające z wzajemnych transakcji, argumentując to tym, że w sprawozdaniu skon
solidowanym takie transakcje ulegną wyłączeniu. Tymczasem nie wszystkie 
jednostki powiązane podlegaj ą konsolidacji, a niektóre konsolidowane są meto
dą praw własności, w której nie wyłącza się wzajemnych rozrachunków.

Manipulacje księgowe związane z wyceną bilansową zapasów

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości na dzień bilansowy 
rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy) wycenia się według cen 
nabycia (w odniesieniu do materiałów i towarów) lub kosztów wytworzenia 
(wyroby gotowe, produkty w toku) nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na 
dzień bilansowy. W związku z tym należy dokonywać odpisów aktualizuj ących 
związanych z utratą wartości zapasów w ciężar pozostałych kosztów operacyj
nych, kosztu wytworzenia sprzedanych produktów lub kosztu sprzedaży obcią
żających wynik finansowy w tym roku obrotowym. Dokonywanie odpisów 
aktualizuj ących w dużej mierze zależy od subiektywnej oceny, choć decyzja o 
tym powinna zostać podj ęta na podstawie analizy wyników inwentaryzacji i 
struktury zapasów. W przedsiębiorstwach produkcyjnych częste manipulacje 
dotyczą wartości wykazywanej w bilansie produkcji w toku. Przedsiębiorstwa
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dążą do prezentowania jak największej wartości produkcji w toku, minimalizu
jąc koszty danego okresu.

Wykorzystanie weksli w celu zwiększenia płynności finansowej spółki

Wystawianie weksli między jednostkami wchodzącymi w skład tej samej 
grupy kapitałowej, zwłaszcza pod koniec roku obrotowego, jest przykładem 
manipulacji dokonywanej w celu polepszenia wskaźników płynności ustalanych 
na podstawie danych zawartych w rocznych sprawozdaniach finansowych i w 
konsekwencji potwierdzenia zdolności do regulowania bieżących zobowiązań. 
Pozorność takich działań potwierdza to, że na ogół żaden z wystawionych we
ksli nie zostaje w rzeczywistości zrealizowany.

Manipulacje przy pokrywaniu kapitału podstawowego spółek

Przy prezentacji w sprawozdaniach finansowych skutków pokrycia kapita
łu zakładowego spółek często maj ą miejsce nadużycia związane z nieprawidło
wą wyceną aportów wnoszonych na pokrycie kapitału lub złym przedstawie
niem należnych i niewniesionych przez właścicieli wkładów na poczet kapitału. 
Często właściciele dążą do zawyżania wartości wnoszonych aportów. Niejed
nokrotnie weryfikacja wyceny aportu jest trudna jak przy wnoszeniu do spółki 
know-how, które może stanowić znaczną część sumy bilansowej w przedsię
biorstwach produkcyjnych, gdyż zwykle dotyczy skomplikowanych procesów 
technologicznych. Czasami w spółkach następuje uchwalenie i zarejestrowanie 
podwyższenia kapitału, ale przez dłuższy okres czasu brakuje jego realnego 
pokrycia przez właścicieli. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych jest to do
puszczalne jedynie w przypadku spółek akcyjnych. Jednakże często spółki po
kazują w bilansie wyższą kwotę zarejestrowaną w KRS oraz wykazują należno
ści od właścicieli po stronie aktywów w sumie „innych należności”. Tymcza
sem prawidłowa prezentacja powinna polegać na wykazaniu oddzielnej pozycji 
w pasywach „należnych wpłat na kapitał podstawowy” w wielkości ujemnej. 
Prezentacja należnych wpłat na kapitał podstawowy jako innych należności 
zniekształca prawdziwy obraz funduszy własnych spółki i powoduje zwiększe
nie sumy bilansowej podmiotu.
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Techniki negatywnej kreatywnej rachunkowości stosowane w MSSF

Ze względu na ścisły związek między bogactwem technik stosowanych ja
ko narzędzie oszustw księgowych a systemami rachunkowości finansowej w 
krajach wysoko rozwiniętych, regulowanych przez US GAAP lub MSSF/MSR, 
najbardziej wyrafinowane narzędzia manipulacji finansowo-księgowej zostały 
wykorzystane w korporacjach amerykańskich. W tabeli 1 przedstawiono naj
większe bankructwa spółek amerykańskich na skutek oszustw księgowych w 
latach 2001 i 2002. Z tabeli 1 widać, że w ciągu 6 miesięcy Enron utracił pierw
sze miejsce na rzecz giganta telekomunikacyjnego WorldCom.

Analiza narzędzi kreatywnej rachunkowości wykorzystywanych przez jed
nostki, stosujące MSSF/MSR lub US GAAP, pozwala na sformułowanie synte
tycznego ujęcia możliwych sposobów celowego zniekształcania informacji 
zawartych w sprawozdaniach finansowych, obejmującego:
1. Manipulowanie wartością przychodów (bezpośredni wpływ na wynik):
a) Przedwczesne uznawanie przychodów:

-  Wysyłanie produktów zanim umowa sprzedaży została sfinalizowana,
-  Uznanie przychodów, gdy istnieje istotna niepewność co do ich rze

czywistego uzyskania,
-  Uj ęcie w księgach bieżącego okresu przychodów z tytułu usług, które 

będą świadczone dopiero w przyszłości.
b) Ujmowanie w księgach fikcyjnych przychodów:

-  Księgowanie przychodów z tytułu zamiany podobnych aktywów,
-  Sprzedaż z klauzulą odkupu,
-  Księgowanie jako przychodów ze sprzedaży także tej jej części, o której 

wiadomo, że nie będzie zwrócona przez nabywcę,
-  Używanie oszacowanych fikcyjnych przychodów w śródokresowych 

sprawozdaniach finansowych,
-  Rozwiązywanie nieuzasadnionych rezerw,
-  Fikcyjna sprzedaż, np. dostawy bez zamówień,
-  Szacunek przychodu w kontraktach długoterminowych,
-  Wykorzystanie cen transferowych.

c) Zwiększenie dochodów jednostki przy pomocy jednorazowych zysków:
-  Zwiększenie zysku dzięki sprzedaży niedoszacowanych aktywów,
-  Zwiększenie zysku dzięki celowemu doprowadzeniu do przetermino

wania zobowiązań,
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-  Traktowanie nadzwyczajnych i jednorazowych zysków i strat tak samo 
jak innych pozycji normalnych dochodów jednostki,

-  Ukrywanie strat na działalności kontynuowanej poprzez włączanie ich 
w koszty działalności zaniechanej.

T abela 1. Największe bankructwa w USA w XXI wieku na skutek oszustw księgowych.

Spółka Data ogłoszenia Wartość aktywów (mld USD)
WorldCom 06.2002 103,9

Enron 12.2001 63,4
Conesco 12.2002 52,2

Global Crossing 01.2002 25,5
UAL Corporation 12.2002 25,2

Aldelphia Communications 06.2002 24,4
Pacific Gas and Electric 04.2001 21,5

Źródło: BankruptcyData.com

2. Manipulowanie wartością kosztów (bezpośredni wpływ na wynik):
a) Przesunięcie kosztów bieżącego okresu w ciężar przyszłych okresów:

-  Niewłaściwe aktywowanie kosztów (zwłaszcza usług obcych, zużycia 
materiałów, mediów, wynagrodzeń, prac badawczych i rozwojowych, 
praktykowane głównie w US GAAP i UK GAAP),

-  Spowolnienie ujmowania kosztów amortyzacji,
-  Zaniechanie odpisu w koszty aktywów bezwartościowych, nie tworze

nie odpisów aktualizacyjnych zapasów i należności,
-  Tworzenie „fikcyjnych” (cichych) rezerw,
-  Brak uwzględniania normalnego poziomu wykorzystania zdolności 

produkcyjnych (rozmiaru działalności) w wycenie zapasu.
b) Uj ęcie w księgach bieżącego okresu kosztów przyszłych okresów:

-  Przyspieszenie ujęcia przyszłych dyskrecjonalnych wydatków w ciężar 
bieżącego okresu,

-  Uj ęcie w ciężar kosztów bieżącego okresu kosztów amortyzacji, które 
powinny być ujęte w przyszłych okresach sprawozdawczych,

-  Manipulowanie nakładami na ulepszenia,
-  Wadliwa prezentacja kosztów prac rozwojowych.

3. Nieujawnianie wszystkich zobowiązań:
-  Uj ęcie przychodów a nie zobowiązań, gdy wpłynęły środki pieniężne
-  Zaniechanie ujmowania pewnych lub warunkowych zobowiązań,
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-  Zaniechanie ujawnienia zobowiązań i zobowiązań warunkowych,
-  Angażowanie się w transakcje, których celem jest „wyprowadzenie” 

zobowiązań z bilansu.
4. Przesunięcie bieżącego dochodu do okresów późniejszych:

-  Tworzenie rezerw po to, aby przesunąć przychód ze sprzedaży na dobro 
okresów późniejszych,

-  Manipulowanie momentem uznawania przychodów w porozumieniu z 
odbiorcami14.

5. Pozostałe oszustwa, mające pośredni wpływ na wynik finansowy:
-  Wadliwe ujęcie leasingu,
-  Manipulowanie terminami płatności (window dressing),
-  Brak rzetelnego wyodrębnienia strumieni działalności kontynuowanej i 

nie kontynuowanej,
-  Nie ujawnianie realnych zagrożeń kontynuacji działalności.

Wnioski końcowe

Do zwiększenia podatności na wykorzystanie kreatywnej rachunkowości w 
celu zniekształcenia informacji finansowych dostarczanych na rynek kapitałowy 
przyczynia się możliwość wyceny w wartości godziwej, tworzenia ukrytych 
„cichych” rezerw oraz dokonywania szacunków dopuszczona w większym za
kresie przez MSSF/MSR. Znaczna część oszustw księgowych polega na mani
pulowaniu szacunkami wysokości rezerw, amortyzacji czy odpisów aktualiza
cyjnych. „Ciche” rezerwy tworzone w bankach w wyniku przeszacowania war
tości przewidywanych zobowiązań związanych z działaniem przedsiębiorstwa, 
wykazywane w pozycji „depozyty i inne rachunki”, umożliwiaj ą pokrycie strat 
będących konsekwencją działalności podmiotu bez ujawniania tego faktu ak
cjonariuszom oraz wygładzanie zysków, tzn. manipulację rezerwami w celu 
osiągnięcia planowanej przez zarząd wartości zysku lub straty.

Literatura

1. Hołda A., Kutera M., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe -  teoria i praktyka, 
Difin, Warszawa 2006.

2. Meigs R. F., Meigs W. B., Financial Accounting, McGraw-Hill, Nowy Jork 1995.

14 Shilit H. M., Financial shenanigans, op. cit., s. 2.



ANNA BIAŁEK-JAWORSKA
Wpływ polityki rachunkowości ...

427

3. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, SKwP, Warszawa, 2005.
4. Neal D., Accounting Theory [w:] Current issues in Accounting and Auditing, Tu

dor, Londyn 2001.
5. Shilit H. M., Financial shenanigans, McGraw Hill, Nowy Jork 1993, 2004, s. 8.
6. Stankunowicz E., 10 sposobów oszukiwania właściciela, „Businessman”, luty 

2000.
7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmia

nie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, Dz. U. 2004 nr 213 poz. 
2155.

8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. nr 76 poz. 694 z późn. 
zm.

STRESZCZENIE

Stosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Ra
chunkowości MSSF/MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych od 2005 r. w 
Polsce obok zapewnienia ich porównywalności zwiększa podatność na wykorzystanie 
kreatywnej rachunkowości i zniekształcanie informacji finansowych dostarczanych na 
rynek kapitałowy. Przyczyniają się do tego dopuszczone przez MSSF wycena w warto
ści godziwej, tworzenie „cichych” rezerw oraz dokonywanie szacunków. Znaczna część 
oszustw księgowych polega na manipulowaniu szacunkami wysokości rezerw, amorty
zacji czy odpisów aktualizacyjnych. Celem artykułu jest pokazanie wpływu stosowania 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości 
MSSF/MSR na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie. 
W artykule przedstawiono również przykład wykorzystania kreatywnej rachunkowości 
dla poprawy sytuacji finansowej jednostki prezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

THE INFLUENCE OF ACCOUNTING POLICY COMPATIBLE WITH 
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS ON 

RELIABILITY OF FINANCIAL STATEMENTS OF COMPANIES 
QUOTED ON THE STOCK EXCHANGE

SUMMARY

International Financial Reporting Standards and International Accounting Stan
dards IFRS/IAS using for financial statements making from 2005 year in Poland enlarge 
susceptibility on creative accounting and distortion of financial information delivered
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on the capital market next to assurance of financial statements comparability. Evalua
tion based on fair value, creation of hidden “silent reserves” and estimating authorised 
by IFRS contribute to susceptibility on creative accounting and distortion of financial 
information. Significant part of accounting swindles consist in manipulating of reserves, 
depreciation and update deductions. The purpose of the paper is to show IFRS/IAS 
using influence on reliability of financial statements of the companies quoted on the 
exchange market. In the paper there are also described some examples of creative ac
counting using for improvement of the company’s financial situation presented in the 
financial statement.
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