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Motywy fa szowania sprawozda  finansowych
a zasady etyczne

Marek Sylwestrzak*, Anna Bia ek-Jaworska**, Krzysztof Opolski***

Celem artyku u jest wskazanie motywów fa szowania sprawozda  finansowych oraz wp ywu 
etyki zawodowej na wykrywanie i zapobieganie temu zjawisku w przedsi biorstwach. Przedsta-
wiono g ówne przes anki manipulowania danymi przez kadr  zarz dzaj c . Opisano równie  
znaczenie etyki zawodowej w detekcji oszustw finansowych wraz z zaprezentowaniem, które 
czynniki maj  najwi ksze znaczenie w wykrywaniu zjawiska. Szczególn  uwag  zwrócono na 
wp yw demaskatorów na ujawnienia omawianego procederu oraz wskazano rol  wska ników 
jako ciowych wyniku finansowego w wykrywaniu oszustw finansowych.

S owa kluczowe: fa szowanie sprawozda  finansowych, etyka zawodowa, motywy fa szo-
wania.
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Motives for Financial Statement Fraud and Professional Ethics

This paper aims to present the motives of financial statement fraud and the impact of 
professional ethics on the detection and prevention of this phenomenon in business. We 
present the main reasons for data manipulation by management staff. The importance of 
professional ethics in detecting financial fraud is also described. Particular attention is paid to 
the factors that are most important in detecting this phenomenon. In the article, attention has 
been paid to the influence of whistleblowers and the role of qualitative indicators of earnings 
on the disclosure of the discussed procedure.
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1. Wprowadzenie

Celem niniejszego artyku u jest ukazanie 
motywów fa szowania sprawozda  finanso-
wych oraz roli etyki zawodowej i audytu 
wewn trznego w zapobieganiu temu zja-
wisku. W gospodarce rynkowej inwestorzy 
i kredytodawcy zg aszaj  zapotrzebowanie 
na wiarygodne, wysokiej jako ci informa-
cje finansowe w celu ograniczenia ryzyka 
podejmowanych decyzji gospodarczych. 
Z tego wzgl du przygl damy si  równie  
wska nikom jako ci wyniku finansowego 
pod k tem mo liwo ci identyfikacji fa szo-
wania informacji.

Sprawozdawczo  finansowa jest inte-
graln  cz ci  rachunkowo ci, któr  mo na 
okre li  jako proces komunikowania infor-
macji finansowych oczekiwanych przez jej 
odbiorców. Przedstawia ona skutki zda-
rze  gospodarczych w przedsi biorstwie 
w danym okresie oraz ich wp yw na sytu-
acj  finansow  i wyniki jednostki. Efektem 
ko cowym procesu s  sprawozdania finan-
sowe, które maj  przede wszystkim charak-
ter retrospektywny i ukazuj  efekty dzia a  
w przesz o ci, ale s  tak e wykorzystywane 
do prognozowania przysz ej sytuacji eko-
nomicznej i warto ci spó ki oraz stano-
wi  podstaw  do podejmowania decyzji 
inwestycyjnych przez interesariuszy. Tylko 
w oparciu o rzetelne dane ze sprawoz-
da  finansowych mog  by  podj te trafne 
decyzje o lokowaniu kapita u czy udzieleniu 
kredytu itp.

Post puj ce procesy globalizacji przy-
wi zuj  coraz wi ksz  wag  do jako ci 
informacji finansowych generowanych 
przez sprawozdania finansowe i ich u y-
teczno ci decyzyjnej. Rynki kapita owe 
najcz ciej korzystaj  z informacji finan-
sowych w celu ustalenia ceny rynkowej 
dla notowanych papierów warto ciowych, 
a inwestorzy uzasadniaj  na ich podsta-
wie swoje decyzje zwi zane z zakupem, 
sprzeda  lub utrzymaniem tych papierów. 
G ównym celem sprawozda  finansowych 
jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych 
odbiorców, w szczególno ci zewn trznych, 
tj. inwestorów, kredytodawców, kontra-
hentów, organów podatkowych i agend 
rz dowych oraz spo eczno ci lokalnej. Jed-
nak potrzeby informacyjne poszczególnych 
grup odbiorców nie s  jednolite, gdy  inwe-
storzy licz  na uzyskanie ponadprzeci tnej 
stopy zwrotu z zaanga owanego kapita u, 
klienci oczekuj  jak najkorzystniejszej rela-

cji jako ci do ceny, kontrahenci licz  na 
budowanie d ugotrwa ych relacji handlo-
wych, kadra zarz dzaj ca i pracownicy na 
bezpiecze stwo zatrudnienia oraz zapew-
nienie odpowiedniego poziomu wynagro-
dzenia, a wierzyciele na terminow  sp at  
d ugu wraz z odsetkami.

W warunkach globalizacji rynków 
i zmian w gospodarce wzrasta odpowie-
dzialno  za wiarygodno  informacji 
prezentowanych w sprawozdaniach finan-
sowych ze wzgl du na nadarzaj ce si  
okazje do amania zasad etycznych. Przy-
padki fa szowania sprawozda  finanso-
wych zachwia y zaufaniem inwestorów co 
do przejrzysto ci i wiarygodno ci informa-
cji w nich zawartych. Praktyki kreatywnej 
czy agresywnej rachunkowo ci, wyg adza-
nia zysków lub zniekszta cania istotnych 
informacji finansowych s  niepokoj cym 
zjawiskiem, którego wi kszo  odbiorców 
sprawozda  finansowych nie jest w stanie 
wykry , gdy  nie znaj  technik manipulowa-
nia zyskiem i ich wp ywu na poszczególne 
pozycje finansowe. Kadra zarz dzaj ca 
przedsi biorstwem mo e dokonywa  mani-
pulacji finansowych w celu ukazania lepszej 
sytuacji finansowej spó ki ni  w rzeczywi-
sto ci, gdy  jako  sprawozda  finansowych 
zale y przede wszystkim od post powa-
nia zgodnego z zasadami rachunkowo ci 
i etyk  zawodow .

Wiarygodno  sprawozdania finan-
sowego odnosi si  do trzech dziedzin 
– rachunkowo ci, analizy ekonomiczno-
finansowej oraz badania sprawozdania 
finansowego. Rzetelnie prowadzone ksi gi 
rachunkowe s  gwarancj  sporz dzenia 
sprawozdania wed ug zasad rachunkowych, 
prawid owa analiza ekonomiczno-finan-
sowa odpowiada za ocen  sytuacji finanso-
wej przedsi biorstwa i osi gni  jednostki, 
a badanie sprawozdania jest podstaw  
opinii o rzetelno ci obrazu prowadzonej 
dzia alno ci. Badanie sprawozdania ma 
podstawowe znaczenie dla jako ci infor-
macji finansowych w nim prezentowanych, 
gdy  ocenia i weryfikuje owe informacje 
z punktu widzenia zgodno ci z przyj tymi 
zasadami rachunkowo ci, przepisami prawa 
i stanem faktycznym. Czynno ci zwi zane 
z badaniem sprawozda  finansowych pe -
ni  kluczow  rol  w zapewnieniu wiarygod-
no ci informacji finansowych oraz samych 
sprawozda , st d wa ne jest etyczne zacho-
wanie audytora w zmniejszaniu skutków 
manipulowania danymi finansowymi, gdy  
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niweluje b dy w wykrywaniu i zapobiega-
niu negatywnym praktykom ksi gowym.

Artyku  wskazuje rol  etyki zawodowej 
i audytu wewn trznego w zapobieganiu fa -
szowaniu sprawozda  finansowych. W dru-
giej cz ci artyku u zosta y przedstawione 
motywy manipulacji finansowych, w cz ci 
trzeciej znaczenie etyki zawodowej dla jej 
ograniczenia. W cz ci czwartej przeana-
lizowano rol  wska ników jako ciowych 
wyniku finansowego w wykrywaniu oszustw 
finansowych poprzez badanie wska nika 
jako ci wyniku finansowego zaproponowa-
nego przez Dechow i Dicheva (2002) oraz 
wska ników z badania Grove’a i Cooka 
(2004) na próbie ameryka skich spó ek 
z lat 2000–2007.

2. Motywy fa szowania sprawozda  
finansowych

Stosowanie przez przedsi biorstwa 
manipulacji finansowych powoduje naru-
szenie zasad rachunkowo ci, co wp ywa na 
rzetelno  i u yteczno  informacji zawar-
tych w sprawozdaniach finansowych, wpro-
wadzaj c w b d, a w niektórych wypadkach 
dezinformuj c potencjalnych u ytkowni-
ków zewn trznych. Obraz przedstawiony 
przez spó k  jest zniekszta cony, przez co 
informacja staje si  bezwarto ciowa, gdy  
nie pozwala prawid owo interpretowa  
sytuacji ekonomicznej przedsi biorstwa.

Najistotniejsz  przyczyn  fa szowania 
sprawozda  finansowych jest zwi ksze-
nie ceny akcji spó ki na skutek zwi k-
szenia wyniku finansowego, gdy  wed ug 
Summersa i Sweeneya (1998) cz onkowie 
zarz du cz ciej sprzedaj  posiadane przez 
siebie akcje spó ki przy zawy onych cenach 
oraz chc  spe ni  oczekiwania inwestorów 
wobec wyników finansowych, prognozo-
wanych przez analityków finansowych. Jak 
zaobserwowali Givoly i Hayn (2002), inwe-
storzy sprawdzaj  wska nik ceny rynkowej 
do zysku lub wska nik ceny rynkowej do 
warto ci ksi gowej nawet wówczas, gdy 
w przedsi biorstwie nie zasz y adne funda-
mentalne zmiany, ale na rynku pojawi y si  
nowe informacje dotycz ce spó ki. Dlatego 
kadra mened erska jest bardziej sk onna 
do mniejszego konserwatyzmu w rachun-
kowo ci zwi zanego z brakiem zachowa-
nia ostro no ci przy rozpoznaniu i wycenie 
przychodów i aktywów. Dzi ki wi kszej 
swobodzie w kszta towaniu informacji 
finansowych spó ka mo e unikn  wyst -

pienia „wzrostów i spadków” w osi ganiu 
zysków poprzez zmniejszanie i „zatrzy-
mywanie” zysków w latach koniunktury, 
a wykorzystaniu ich w latach dekoniunk-
tury, co powoduje asymetri  ujawniania 
zdarze  gospodarczych. Zmiany poziomu 
cen akcji s  bardziej skorelowane ze „z ymi 
wiadomo ciami” ni  z dobrymi, gdy  – jak 
zauwa a Basu (1997) – „z e wiadomo ci” 
znajduj  odzwierciedlenie w zmianie ceny 
akcji znacznie szybciej ni  „dobre wiado-
mo ci”. Wed ug Givoly’ego i Hayn (2002) 
inwestorzy szybciej reaguj  na „z e wiado-
mo ci”, dlatego s  one rzadziej ujawniane 
przez kierownictwo podmiotu lub nast puje 
pewne opó nienie w informowaniu inwe-
storów, zw aszcza w przypadku og asza-
nia okresowych wyników spó ki. W takim 
wypadku inwestorzy powinni zachowa  
ostro no  przy ocenie przydatno ci wska -
ników rynkowych, uwzgl dniaj c tak e inne 
grupy wska ników, oraz mie  na uwadze 
jako  oraz czas podawania informacji 
finansowych przez spó k .

Inn  przyczyn  fa szowania sprawozda  
finansowych jest ch  maksymalizowania 
przez kadr  zarz dzaj c  spó ki cen  jej 
akcji, która jest najw szym oraz najbar-
dziej powszechnym spo ród celów maksy-
malizacji warto ci podmiotu, gdy  jest ona 
(Damodaran, 2007):
– najbardziej widoczn  ze wszystkich miar 

s u cych ocenie wyników spó ki gie do-
wej, podlegaj c  nieustannym zmianom 
po pojawieniu si  nowych informacji na 
rynku,

– odzwierciedleniem d ugookresowych 
efektów decyzji osób zarz dzaj cych, 
ukazuj cym wp yw na warto  podmiotu 
oraz opartym na wszystkich dost pnych 
na rynku informacjach,

– miar  bogactwa akcjonariuszy, któ-
rzy mog  sprzeda  posiadane akcje 
w dowolnym momencie.
Fudenberg i Tirole (1995) wskazali, 

e kadra zarz dzaj ca by a premiowana 
albo zwalniana w zale no ci od obecnych, 
a nie przesz ych wyników. Zastosowa-
nie fa szowania sprawozda  finansowych 
wp ywa o zatem na ocen  bie cych wyni-
ków przedsi biorstwa. Trueman i Titman 
(1988) stwierdzili, e wysoka zmienno  
wyniku finansowego zwi ksza prawdopo-
dobie stwo bankructwa, a w konsekwencji 
równie  znajduje odzwierciedlenie w wy -
szych kosztach kredytu, a manipulowanie 
danymi finansowymi prowadzi do mini-
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malizacji tych kosztów. Wed ug Goela 
i Thakora (2003), oprócz zmniejszenia 
zmienno ci strumienia zysków, spó ki sto-
suj  niedozwolone techniki rachunkowe, 
aby zniech ci  spekulantów do pozyskiwa-
nia informacji o spó ce i manipulowania 
cen  jej akcji. Kadra mened erska, która 
jest zwi zana d ugoletnimi kontraktami, 
cz ciej dokonuje fa szowania sprawoz-
da  finansowych ni  w przypadku umów 
krótkoterminowych, dlatego powinna by  
wynagradzana w postaci opcji na akcje za 
wyniki w d ugim okresie. Natomiast s absze 
wyniki finansowe w krótkim okresie mog  
by  przyczyn  ingerencji w a cicieli lub rady 
nadzorczej w decyzje podejmowane przez 
kadr  zarz dzaj c , co mo e utrudni  reali-
zacj  przyj tej strategii spó ki. Mo liwo  
ukrycia niekorzystnego wyniku finansowego 
dzi ki jego wyg adzaniu jest dla zarz du 
mo liw  zach t  do intensywnej pracy 
maj cej poprawi  kondycj  spó ki, co mo e 
przynie  korzy ci w a cicielom. Z drugiej 
strony, je eli kszta towanie wyniku staje 
si  zjawiskiem powszechnym, mo e mie  
negatywne skutki dla akcjonariuszy, gdy  
kadra zarz dzaj ca b dzie g ównie tworzy a 
nieprawdziwy obraz sytuacji ekonomicznej 
spó ki, zaniedbuj c jej rzeczywist  sytuacj  
(Wójtowicz, 2010).

Clatworthy i Jones (2003) wykazali, e 
zarz dzaj cy raportuj  zyski przed opodat-
kowaniem, wykorzystuj c narracj  spra-
wozda  finansowych najlepiej odpowiada-
j c  ich w asnym interesom, a z e wie ci 
przypisuj  czynnikom zewn trznym.

Yekini, Wisniewski i Millo (2016), u y-
waj c s ownika 85 wyrazów o negatywnej 
konotacji Henry’ego (2008) do pomiaru 
cz stotliwo ci wyst powania ich w jako cio-
wej cz ci rocznego sprawozdania finanso-
wego, wykazali, e wi kszo  miar reakcji 
rynku na ujawniane informacje jest ujemnie 
skorelowana z ich cz sto ci  wyst powa-
nia. Jednak korelacje nie s  statystycznie 
istotne. Oznacza to, e wyrazy o pozytywnej 
konotacji maj  wy sz  moc obja niaj c , 
a w przypadku z ych wiadomo ci wp yw na 
notowania akcji odbywa si  za po rednic-
twem ujawnionych informacji ni  narracj , 
ze wzgl du na motywacj  kadry zarz dzaj -
cej opartej na systemie wynagrodze  i pre-
mii. Zdaniem Davis i Tama-Sweet (2012) 
zarz dzaj cy raczej stosuj  pesymistyczn  
narracj  w dodatkowych materia ach 
o ni szym wp ywie na cen  akcji zamiast 
w raportach finansowych. Z tego wzgl du 

mniejszy wp yw na rynek negatywnej nar-
racji mo e wiadczy  o racjonalno ci inwe-
storów.

Jak wskazuje Piosik (2016), fa szowanie 
danych finansowych poprzez wyg adzanie 
wyników jest dodatnio skorelowane z ni -
sz  rentowno ci , bran  oraz jej ryzykiem, 
stosowaniem opcji mened erskich, wi ksz  
kapitalizacj  przedsi biorstwa, udzia em 
inwestorów instytucjonalnych oraz zad u-
eniem. Do podstawowych przyczyn stoso-

wania wyg adzania wyników nale  zmiany 
zarz du, planowane zmiany w asno ciowe, 
restrukturyzacja, a nawet samo zaraporto-
wanie ujemnego wyniku finansowego netto.

Bod ce motywuj ce do kszta towania 
wyniku finansowego mo na podzieli  na 
trzy grupy (Piosik, 2016):
– wynikaj ce z prywatnych korzy ci osób 

zarz dzaj cych przedsi biorstwem, 
np. wynagrodzenia, premie, transakcje 
akcjami, przej cia mened erskie czy 
utrzymanie stanowisk,

– zwi zane z korzy ciami dla przedsi -
biorstwa, które wynikaj  z istnienia ró -
nych grup interesariuszy, tj. w a cicieli, 
agend rz dowych i regulatorów, kredy-
todawców, analityków, odbiorców oraz 
dostawców,

– rekurencyjne, czyli sposoby, które 
w poprzednich latach zosta y wykorzy-
stane do kszta towania wyników finan-
sowych.
Jak zauwa a Klimczak (2014), przyj cie 

sze ciu poni szych za o e  doprowadzi oby 
do pe nej przejrzysto ci ujawnianych infor-
macji w sprawozdaniach finansowych:
– brak dodatkowych kosztów przy ujaw-

nianiu informacji,
– inwestorzy przedsi biorstwa s  wia-

domi, e kadra zarz dzaj ca posiada 
prywatne informacje,

– kierownictwo przedsi biorstwa potrafi 
przewidzie  zachowanie inwestorów po 
ujawnieniu informacji,

– zarz d d y do maksymalizacji cen akcji,
– inwestorzy oceniaj  ujawnienie prywat-

nych informacji jako wiarygodne,
– zarz d przedsi biorstwa nie mo e zobo-

wi za  si  ex ante do stosowania wybra-
nych regu  ujawniania informacji.
Rozwój przedsi biorstw oraz rozleg o  

ich struktur organizacyjnych ma znaczny 
wp yw na zwi kszenie ryzyka gospodar-
czego oraz stopnia zaawansowania stoso-
wanych metod finansowych i ksi gowych. 
Zarz d mo e chcie  fa szowa  ksi gi 
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rachunkowe w celu otrzymania wy szego 
wynagrodzenia, które jest zale ne od 
wielko ci wyników wypracowanych przez 
spó k . Inn  przyczyn  mo e by  ukrycie 
nieodpowiednich decyzji – fuzji czy przej , 
co b dzie powi zane z wykazaniem wy -
szej warto ci przedsi biorstwa ni  w rze-
czywisto ci, a inwestorom b d  przekazane 
lepsze informacje o sytuacji ekonomicznej 
podmiotu. Z drugiej strony pogorszenie 
faktycznego wyniku ma miejsce, gdy ist-
nieje potrzeba wykazania wzrostu w kolej-
nym okresie. Ponadto do fa szowania spra-
wozda  finansowych dochodzi tak e, gdy 
spó ce grozi kryzys zwi zany z utrat  wyp a-
calno ci lub rentowno ci (W sowski, 2002).

3. Znaczenie etyki zawodowej 
w ograniczaniu skutków 
manipulacji finansowych

Spó ki preferuj  zg aszanie stabilnego 
zysku zamiast wykazywania niestabilnych 
wyników z szeregiem gwa townych wzro-
stów i spadków. Podmioty stosuj  wyg a-
dzanie zysków poprzez zawy anie poziomu 
rezerw na zobowi zania w stosunku do 
warto ci aktywów w latach koniunktury, 
aby w okresie dekoniunktury je rozwi za , 
a tym samym polepszy  wynik finansowy 
w porównaniu do rzeczywistej sytuacji 
ekonomicznej (Bora i Saha, 2016). Jednak 
odbiorcy sprawozda  finansowych powinni 
mie  prawo do informacji o naruszeniu 
zasad rachunkowych oraz o wyg adzaniu 
zysków przez spó ki.

Jak zaznaczaj  Vladu i Cuzdriorean 
(2013), od ksi gowych oczekuje si  stoso-
wania zasad moralno ci oraz standardów 
etycznych przy opracowywaniu sprawozda  
finansowych. Zawód ksi gowego postrze-
gany jest jako zawód zaufania publicznego, 
a wykonuj ca go osoba spe nia wa n  
rol  w spo ecze stwie. Specyfika wiedzy 
i umiej tno ci sprawia, e zawód ksi go-
wego mog  wykonywa  osoby o okre lo-
nych predyspozycjach, a wyniki ich pracy 
s u  odbiorcom sprawozda  finansowych 
w swoich analizach i decyzjach. Jednak e 
decyzje ksi gowego s  obarczone ryzy-
kiem etycznym, czyli ryzykiem niepowo-
dzenia w osi ganiu oczekiwanych standar-
dów zachowa  etycznych b d cych cz ci  
ustale  w zasadach rachunkowo ci, kryte-
riów ustalonych w kodeksie etycznym czy 
misji spó ki. Ryzyko etyczne mo e tak e 
wynika  z niekompetencji technicznych czy 

etycznych (Wszelaki, 2016). O ile pierw-
sza kategoria jest powi zana z brakiem 
odpowiedniej wiedzy oraz umiej tno ci, 
to druga wynika z nieumiej tno ci oparcia 
si  daniom kierownictwa spó ki czy w a-
cicielom do zmiany pozycji finansowych. 

Fa szowanie sprawozda  finansowych jest 
dzia aniem zleconym przez kierownictwo 
spó ki wraz z dzia aj cym na jego zlece-
nie g ównym ksi gowym, który bez wiedzy 
i udzia u zarz du sam nie manipulowa by 
danymi finansowymi, gdy  nie mia by ku 
temu odpowiednich bod ców. Jednak 
cz onkowie kadry mened erskiej oraz ksi -
gowi, którzy sprzeciwiaj  si  stosowaniu 
kreatywnych technik ksi gowych, mog  by  
nara eni na dzia ania odwetowe ze strony 
pozosta ej cz ci zarz du zaanga owanej 
w proceder, które doprowadz  do zrujno-
wania ich reputacji zawodowej (Rajput, 
2014).

Ocena jako ci sprawozdania finan-
sowego jest jednym z sze ciu etapów 
w analizie sprawozdawczo ci finansowej. 
W ramach oceny dokonuje si  weryfikacji, 
czy sprawozdanie finansowe zosta o sporz -
dzone zgodnie z zasadami rachunkowo ci 
obowi zuj cymi w danym kraju oraz czy 
wybór przepisów rachunkowych nie by  
podyktowany zwi kszeniem rentowno ci 
lub obni eniem ryzyka dzia alno ci ni  
wskazywa aby rzeczywista sytuacja (Wah-
len, Baginski i Bradshaw, 2010). Biegli 
rewidenci jako osoby uprawnione do bada-
nia i oceny sprawozda  finansowych zwi k-
szaj  ich wiarygodno  oraz zawartych 
w nich informacji finansowych. Audytorzy 
mog  przeciwdzia a  zjawisku fa szowania 
sprawozda  finansowych, gdy  posiadaj  
niezb dn  wiedz  w zakresie zasad rachun-
kowo ci oraz standardów audytu, ale je eli 
nie b d  przestrzega  etyki zawodowej, to 
ich praca nie przyniesie adnych korzy ci 
dla wykrywania manipulacji finansowych 
(Al Momamani i Obeidat, 2013). Równie  
Vladu i Cuzdriorean (2013) podkre laj , 
e celem pracy audytora jest walka z oszu-

stwami finansowymi oraz brakiem zasad 
etycznych osób sporz dzaj cych sprawoz-
dania finansowe.

Jak zauwa a Helms (2011), bieg y rewi-
dent powinien mie  dost p do wszystkich 
zapisów ksi gowych dokonanych w ci gu 
roku obrotowego w spó ce, aby wybra  
i przetestowa  ich próbk  w celu wykry-
cia fa szowania sprawozda  finansowych. 
Je eli kierownictwo jednostki stosuje 
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manipulacje finansowe poprzez nieracjo-
nalne za o enia w odniesieniu do warto ci 
szacunkowych, audytor mo e wykry  nad-
u ycie poprzez przejrzenie warto ci sza-
cunkowych i wykonanie retrospektywnego 
przegl du za o e . Ponadto za o enia i sza-
cunki jednostki mo na porówna  do za o-
e  i szacunków innych przedsi biorstw z 

bran y, aby wykry  tego rodzaju zjawiska. 
W celu ograniczenia ryzyka wyst pienia 
stosowania kreatywnych technik finan-
sowych przez kadr  zarz dzaj c  spó ki 

nale a oby wzmocni  audyt wewn trzny 
poprzez utworzenie infolinii demaskatorów 
(whistleblowersów)1, d y  do powstania 
niezale nego od przedsi biorstwa komi-
tetu audytu oraz obj  kontrol  transakcje 
powy ej kwot ustalonych przez niezale n  
komisj . Jak wskazuj  dane Association of 
Certified Fraud Examiners (ACFE, 2016) 
nadal najcz stszym sposobem ujawniania 
oszustw finansowych jest informacja anoni-
mowa pochodz ca najcz ciej od pracowni-
ków spó ki (tabele 1 i 2).

Tabela 1. Metoda wykrycia oszustwa finansowego (odsetek przypadków)

Metoda wykrycia oszustwa 2010 2012 2014 2016

Informacje poufne 40,2 43,3 42,2 39,1

Audyt (wewn trzny i zewn trzny) 18,5 17,7 17,1 20,3

Kontrola przez zarz d 15,4 14,6 16,0 13,4

Przypadek  8,3  7,0  6,8  5,6

Uzgodnienia kont  6,1  4,8  6,6  5,5

Sprawdzenie dokumentów  5,2  4,1  4,2  3,8

Inna  6,3  8,5  5,1 12,3

ród o: opracowanie w asne na podstawie ACFE (2010, 2012, 2014, 2016).

Tabela 2. ród o informacji poufnej przy wykrywaniu oszustw finansowych (w %)

Informacja poufna uzyskana od: 2010 2012 2014 2016

Pracownika 49,2 50,9 49,0 51,5

Kontrahenta 29,9 31,1 31,2 27,7

Anonimowa 13,4 12,4 14,6 14,0

Akcjonariusza  3,7  2,3  4,3  2,7

Konkurencji  2,5  1,5  1,5  1,6

Inne  1,3 11,6  6,5 12,6

ród o: opracowanie w asne na podstawie ACFE (2010, 2012, 2014, 2016)

Cho  audyt wewn trzny oraz systemy 
ochrony s  coraz skuteczniejsze w wykry-
waniu oszustw finansowych, to nadal pozo-
staj  w tyle za innowacjami biznesowymi, 
gdzie granica mi dzy rentown  innowacj  
a fa szowaniem danych jest cz sto nie-
zbyt wyra na, a jej przekroczenie najle-
piej dostrzegaj  pracownicy powi zani ze 
spó k  (Rogowski, 2007). Nale y tak e 
zwróci  uwag , e cz  informacji pouf-
nych pochodzi z anonimowych róde , 
gdy  organy s dowe ograniczaj  przedsi -
biorstwa do wprowadzania takich mecha-

nizmów, a podmioty wol  nie traci  róde  
informacji.

Ponadto jednostki bardziej koncentruj  
si  na w asnych interesach ni  innych, a to 
mo e prowadzi  do fa szowania sprawoz-
da  finansowych (Abernethy, Bouwens 
i Van Lent, 2012).

Standardy profesjonalnej praktyki 
audytu wewn trznego stanowi  swoiste 
remedium na nierzetelno  sprawozda  
finansowych. Zgodnie z definicj  Insty-
tutu Audytorów Wewn trznych audyt 
wewn trzny polega na systematycznej 
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i dokonywanej w uporz dkowany sposób 
ocenie procesów: zarz dzania ryzykiem, 
kontroli i adu organizacyjnego, i przyczy-
nia si  do poprawy ich dzia ania. Kodeks 
etyki nakazuje audytorom wewn trz-
nym ujawnianie wszystkich znanych im 
istotnych faktów, których nieujawnie-
nie mog yby zniekszta ci  sprawozda-
nie z badanej dzia alno ci. Audytorzy 
wewn trzni powinni kierowa  si  zasadami 
uczciwo ci, staranno ci, odpowiedzial-
no ci, obiektywizmem i bezstronno ci  
oceny, a przekazywane przez nich infor-
macje musz  by  dok adne, obiektywne, 
jasne, zwi z e, konstruktywne, kompletne 
oraz dostarczone na czas.

Kabalski i Grzesiak (2017), analizuj c 
funkcje audytu wewn trznego w uj ciu 
metaforycznym, obok nawigatora, anio a 
stró a i m drca, wskazuj  na rol  poli-
cjanta, zwi zan  z wykrywaniem oszustw 
i zapobieganiem im dzi ki zniech ceniu 
do pope niania wykrocze . Roussy i Bri-
vot (2016) akcentuj  rol  stra nika (watch-
dog) zwi zan  z obserwowaniem procesów 
organizacji i ostrzeganiem, gdy co  dzia a 
nie tak, jak powinno. Raporty z audytu 
wewn trznego stanowi  podstaw  badania 
sprawozdania finansowego.

Gdy audytor wewn trzny podejrzewa 
nieprawid owo ci, mo e zleci  przeprowa-
dzenie dochodzenia w sprawie oszustwa 
zwi zanego z rozbudowanymi procedu-
rami weryfikacyjnymi i zgromadzeniem 
informacji o szczegó ach ujawnionego oszu-
stwa (Sawicka, Stronczek i Marcinkowska, 
2016).

Zgodnie z Mi dzynarodowymi standar-
dami praktyki zawodowej audytu wewn trz-
nego audytorzy wewn trzni powinni dzia a  
z nale yt  staranno ci  zawodow , rozwa-
aj c „prawdopodobie stwo wyst pienia 

istotnych b dów, oszustw lub niezgod-
no ci i innych zagro e ” (Standard 2210.
A2). Audytor wewn trzny musi ocenia  
skuteczno  i przyczynia  si  do uspraw-
nienia procesów zarz dzania ryzykiem 
(Standard 2120), jego obowi zkiem jest 
mi dzy innymi ocena mo liwo ci wyst pie-
nia oszustwa i sposobu zarz dzania jego 
ryzykiem w jednostce (Standard 2120.A2). 
Po ka dym zadaniu audytowym ma on 
obowi zek sk ada  kierownictwu okresowe 
sprawozdania na temat wykonanych audy-
tów wraz z informacj  obejmuj c  mi dzy 
innymi zagadnienia dotycz ce ryzyka oszu-
stwa (Standard 2060).

Gwarancj  rzetelno ci jest niepodda-
wanie si  presji fa szowania sprawozda  
finansowych, która cz sto jest narzucana 
przez osoby kieruj ce przedsi biorstwem 
(Fija kowska, 2014). Natomiast, obok 
etyki zawodowej, wa nym elementem s  
szacunki ksi gowe opieraj ce si  na za o-
eniach oraz os dach, które wp ywaj  na 

warto ci przedstawione w sprawozdaniu 
finansowym, a w dalszej kolejno ci na decy-
zje gospodarcze odbiorców. Dopóki opie-
raj  si  one na etycznym post powaniu, nie 
stanowi  zagro enia w formie manipulowa-
nia zyskiem (Vladu i Cuzdriorean, 2013). 
Jednak, jak stwierdza Zack (2012), sto-
sowanie kreatywnych technik ksi gowych 
pozostawia lad w ksi gach rachunkowych, 
lecz jego znalezienie jest niezwykle skom-
plikowane ze wzgl du na ilo  informacji 
zamieszczonych w sprawozdaniach finan-
sowych spó ek.

4. Wska niki wspomagaj ce 
wykrywanie fa szowania 
sprawozda  finansowych

Ecker, Francis, Kim, Olsson i Schipper 
(2006) zwrócili uwag , e jako  wyniku 
finansowego zale y od jako ci ró nic 
memoria owych, definiowanej jako miara 
ryzyka informacyjnego zale na od prze-
sz ych, bie cych oraz przysz ych prze-
p ywów pieni nych. Porównanie spó ek 
fa szuj cych dane finansowe w latach 
2000 – 2007 na podstawie oskar e  SEC 
z przepisu 10(b)-5 ze spó kami kontrol-
nymi pozwala zauwa y  istotne ró nice 
wielko ci bie cych ró nic memoria owych, 
przesz ych oraz tera niejszych przep ywów 
pieni nych oraz wielko ci rzeczowych 
aktywów trwa ych (tabela 3). Jako  wyniku 
finansowego w oparciu o ró nice memo-
ria owe oszacowano zgodnie z modelem 
(Dechow i Dichev, 2002):

 TCAi,t = 0 + 1 CFOi,t–1 +
 + 2 CFOi,t + 3 CFOi,t+1 + (1)
 + 4 DRevi,t + 4 DPPEi,t + vi,t,

gdzie:
CFO – przep ywy rodków pieni nych 
w roku t – 1, t i t + 1,
Rev – przychody netto ze sprzeda y,
PPE – rzeczowe aktywa trwa e brutto,
TCA – ró nice memoria owe ustalone 
zgodnie ze wzorem:
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TCAj,t = DCAj,t – DCLj,t – Dcashj,t +
+ DSTDEBTj,t – DEPj,t,

gdzie:
DCA – zmiana aktywów obrotowych mi dzy 
rokiem t – 1 a t,
DCL – zmiana zobowi za  bie cych mi -
dzy rokiem t – 1 a t,
Dcash – zmiana rodków pieni nych mi -
dzy rokiem t – 1 a t,
DSTDEBT – zmiana krótkoterminowego 
zad u enia mi dzy rokiem t – 1 a t,
DEP – amortyzacja.

Spó ki kontrolne zosta y dobrane spo-
ród spó ek z tej samej bran y (tego 

samego kodu SIC) na podstawie minima-
lizacji ró nic w wielko ci aktywów ogó-
em oraz dost pno ci danych finansowych 

w tych samych latach, przy czym dla jednej 
spó ki manipuluj cej danymi finansowymi 
dobrano co najwy ej trzy spó ki niefa szu-
j ce sprawozda .

Jednak przeprowadzenie testu Manna-
Whitneya na równo  tendencji central-
nych pomi dzy spó kami z grupy fa szu-
j cej i kontrolnej wskaza o, e wszystkie 

Tabela 3. Statystyki opisowe dla wska ników jako ciowych ró nic memoria owych spó ek fa szuj cych 

dane finansowe i kontrolnych w latach 2000–2007

Zmienna

Spó ki fa szuj ce Spó ki kontrolne

rednia
odchylenie 

standardowe
min max rednia

odchylenie 

standardowe
min max

Bie ce ró nice 
memoria owe

0,56 4,36 –15,16  50,56 0,00  3,79 –69,90  31,71

Przep ywy 
pieni ne w roku 
poprzednim

–1,41 13,55 –161,83  14,97 0,71 15,29 –48,67 317,38

Przep ywy 
pieni ne
w roku bie cym

–0,93 11,64 –186,58  15,48 0,42 12,76 –36,64 284,00

Przep ywy 
pieni ne w roku 
nast pnym

–0,60 11,562 –186,58  24,93 –0,15  5,96 –37,8  61,59

Zmiana 
przychodów netto 
ze sprzeda y

1,64 6,52 –23,22  70,28 0,07 14,10 –223,99 168,11

Rzeczowe aktywa 
trwa e brutto

1,17 66,10 –196,78 1065,97 –0,38 28,99 –385,66 187,20

Ró nice memoria owe TCA ustalono zgodnie ze wzorem:

TCAj,t = DCAj,t – DCLj,t – Dcashj,t + DSTDEBTj,t – DEPj,t,

gdzie:
D – zmiana mi dzy rokiem t – 1 a t,
CA – aktywa obrotowe,
CL – zobowi zania bie ce,
cash – rodki pieni ne,
STDEBT – krótkoterminowe zad u enie,
DEP – amortyzacja.

ród o: opracowanie w asne.

maj  takie same rednie warto ci. Równie  
przeprowadzona regresja nie wykaza a zna-
cz cych ró nic w prognozowaniu wielko ci 
bie cych ró nic memoria owych z wyko-

rzystaniem wska ników jako ciowych, ale 
znacznie wy sze dopasowanie modelu 
mo na zaobserwowa  dla spó ek fa szuj -
cych sprawozdania finansowe (tabela 4).
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Tabela 4. Modele jako ci ró nic memoria owych dla spó ek fa szuj cych dane finansowe i kontrolnych 

w latach 2000–2007

Model Spó ki fa szuj ce Spó ki kontrolne

Przep ywy pieni ne w roku poprzednim
0,02

(0,01)**
0,26

(0,02)***

Przep ywy pieni ne w roku bie cym
–0,26

(0,01)***
–0,24

(0,03)***

Przep ywy pieni ne w roku nast pnym
0,00

(0,01)
0,06

(0,02)***

Zmiana przychodów netto ze sprzeda y
0,14

(0,02)***
0,06

(0,01)***

Rzeczowe aktywa trwa e brutto
0,03

(0,00)***
–0,01

(0,00)***

Sta a
0,09

(0,12)
–0,08
(0,13)

R2 81,8% 31,4%

Liczba obserwacji 279 559

ród o: opracowanie w asne.

Grove i Cook (2004) wskazali, e jed-
nym ze wska ników s u cych do klasyfi-
kacji spó ki jako fa szuj cej sprawozda-
nia finansowe s  ró nice memoria owe. 
Badaj c sprawozdania finansowe, autorzy 
zaproponowali pi  wska ników, które 
mog  pos u y  wykrywaniu manipulowania 
danymi finansowymi. Wyniki dla analizo-
wanych przez nas spó ek (ta sama próba co 

w badaniu jako ci ró nic memoria owych) 
wskazuj , e spó ki fa szuj ce dane maj  
zdecydowanie wy szy wska nik nale no ci, 
rentowno ci oraz przychodów ze sprze-
da y, przy czym tylko dla dwóch ostatnich 
wska ników test Manna-Whitneya wskaza  
na ró ne warto ci tendencji centralnych 
(tabela 5).

Tabela 5. Wska niki ilo ciowe wraz z warto ciami krytycznymi wykorzystywane przy wykrywaniu 

fa szowania sprawozda  finansowych oraz rednie wyniki dla spó ek fa szuj cych dane finansowe 

i kontrolnych w latach 2000–2007

Wska nik

Warto  indeksu rednia warto  dla spó ek

brak 
fa szowania

mo liwo  
fa szowania

fa szuj cych kontrolnych

Nale no ci 1,031 1,465 6,324 1,057

Rentowno ci 1,014 1,193 1,081 0,752

Jako ci aktywów 1,039 1,254 1,451 1,715

Przychodów ze sprzeda y 1,134 1,607 1,209 1,157

Ró nice memoria owe 0,018 0,031 –0,065 0,014

ród o: opracowanie w asne na podstawie Grove i Cook (2004).
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5. Podsumowanie

Fa szowanie sprawozda  finansowych 
mo e prowadzi  do powa nych konse-
kwencji dla spó ki. Pomimo faktu, e jest 
to dzia anie realizowane przez w a cicieli 
przedsi biorstwa lub kadr  zarz dzaj c , 
to w d u szej perspektywie mo e dopro-
wadzi  podmiot do bankructwa. Problem 
ten jest zwi zany z obiektywn  ocen  ope-
racji gospodarczych, kiedy wynagrodzenie 
zarz du oraz jego ocena s  uzale nione 
od uzyskania przez spó k  konkretnych 
wyników ekonomicznych. Równie  wa n  
przyczyn  fa szowania sprawozda  finanso-
wych jest odniesienie okre lonych korzy ci 
maj tkowych lub utrzymanie zajmowanego 
stanowiska. Fa szowanie danych finanso-
wych prowadzi do b dnych decyzji inwe-
stycyjnych odbiorców sprawozda  poprzez 
nieoptymalne lokowanie kapita u, a w d u -
szym horyzoncie czasowym mo e przynie  
znaczn  strat  na inwestycji.

Wa nym elementem w wykrywa-
niu i zapobieganiu zjawiska ma etyczna 
postawa i post powanie ksi gowych i bie-
g ych rewidentów. Brak etyki oraz warto ci 
biznesowych poci ga za sob  konsekwen-
cje d ugoterminowe, które mog  wp yn  
na wizerunek wykonywanego zawodu. 
Zachowanie profesjonalizmu zawodu 
uzale nione jest nie tylko od znajomo ci 
przepisów prawnych, ale tak e od wiado-
mego podejmowania decyzji zmierzaj cych 
do wiernego i rzetelnego odzwierciedlania 
sytuacji ekonomicznej spó ki. W krótkiej 
perspektywie nieetyczne decyzje mog  by  
intratne dla zainteresowanych stron, ale 
s  zagro eniem stabilno ci spó ki, mog -
cym przyczyni  si  do utraty zaufania do 
podmiotu, spraw s dowych czy nawet upa-
d o ci.

Przeprowadzone analizy zwi zane 
z jako ci  wyniku finansowego dla próby 
spó ek ameryka skich z lat 2000–2007 
wykaza y znacz ce ró nice wielko ci bie-

cych ró nic memoria owych, przesz ych 
i tera niejszych przep ywów pieni nych, 
a tak e wielko ci rzeczowych aktywów 
trwa ych pomi dzy spó kami fa szuj cymi 
sprawozdania finansowe a kontrolnymi. 
Ponadto analiza wska ników ilo ciowych 
wykaza a zdecydowanie wy sze warto ci 
dla wska nika nale no ci, rentowno ci oraz 
przychodów ze sprzeda y w spó kach mani-
puluj cych danymi.

Przypisy
1 Demaskator (ang. whisteblower) – pracownik, 

by y pracownik lub cz onek organizacji, szczegól-
nie przedsi biorstwa lub jednostki administracji 
publicznej, który zg asza nieprawid owo ci do 
osób lub jednostek, które maj  kompetencje 
(moc) i gotowo  podejmowania dzia alno ci 
naprawczej. Tak  nieprawid owo ci  mo e by  
amanie lub nieprzestrzeganie prawa, regulacji 

czy zasad lub zagra anie interesu publicznego, 
jak na przyk ad: oszustwa finansowe, amanie 
praw dotycz cych bezpiecze stwa i zdrowia oraz 
korupcja.
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