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Nadużycia w polityce bilansowej przedsiębiorstw
Wstęp
Rachunkowość przedsiębiorstwa i związane z nią zarządzanie finansami
jest jedną z dziedzin, która ma ogromny wpływ na pomyślność działalności
podmiotu. Zarząd chcąc osiągnąć sukces finansowy powinien m.in. określić
politykę bilansową, która obejmuje zasady i praktyki stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych. Czasami jednak przedsiębiorcy stosując instrumenty polityki bilansowej dopuszczają się nadużyć, które mają na celu zniekształcenie rzeczywistego obrazu sytuacji
finansowej i majątkowej firmy.
Celem tego artykułu jest przedstawienie przykładów oraz konsekwencji stosowania niewłaściwej polityki bilansowej, naginającej obowiązujące zasady rachunkowości.

1. Istota nadużyć w polityce bilansowej
Pojęcie polityki rachunkowości wprowadził do teorii rachunkowości W.
Brzezin w 1966 roku jako składnik trójczłonowej formuły rachunkowości. Model ten polega na podziale rachunkowości na trzy człony: naukę – politykę –
praktykę oraz na wykazaniu zależności występujących pomiędzy tymi pojęciami1. Wg W. Brzezina polityka rachunkowości ma wymiar makroekonomiczny i
jest to cała sfera normalizacji rachunkowości, która poprzez przepisy prawne,
dyrektywy metodologiczne oraz standardy określa zasady funkcjonowania i
prowadzenia rachunkowości w danym państwie (wspólnocie państw) w danym
okresie [Brzezin, 1998, s.25]. Polityka rachunkowości może być jednak również postrzegana w aspekcie mikroekonomicznym i jest ona wówczas zbieżna z
terminem polityki bilansowej. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr.1
definiuje politykę bilansową jako działalność obejmującą przyjmowanie pewnych zasad, reguł, metod, uzgodnień umownych przez kierownictwo firmy przy
sporządzaniu i prezentacji sprawozdań finansowych. Podobnie opisuje to literatura niemiecka. G. Wohe rozumie to zagadnienie jako wszystkie decyzje, które
mają na celu kształtowanie pozycji takich jak wynik finansowy, zobowiązania,
majątek, wykazywanych w sprawozdaniach, by optymalnie realizować założenia gospodarcze przedsiębiorstwa. Środkiem tej polityki jest odpowiednie wy*
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korzystanie przepisów prawnych, które zezwalają na wybór pomiędzy różnymi
sposobami postępowania[Wohe, 1990r.,s s.267]. Polscy autorzy definiują to
pojęcie w sposób bardzo zbliżony. Według A. Jarugowej i E. Walińskiej, poprzez politykę rachunkowości „rozumie się zastosowanie przez przedsiębiorstwo w sporządzaniu sprawozdań finansowych specyficznych zasad konwencji
reguł i praktyk dobranych odpowiednio do odwzorowania jego rzeczywistej
pozycji finansowej”[Jarugowa, Walińska, 1997r]. Jak z powyższej definicji wynika zarząd przedsiębiorstwa może wpływać na wygląd i zawartość sprawozdań
finansowych oraz oddziaływać w ten sposób na odbiorców tych sprawozdań.
Należy podkreślić, że wykorzystywać do tego można wszystkie metody i praktyki dozwolone przez przepisy prawne. Przepisy te mogą mieć natomiast dwojaki charakter. Przepisy bezwzględnie obowiązujące formułują określone nakazy i zakazy dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości. Stosowanie ich jest
warunkiem rzetelnego odzwierciedlenia sytuacji przedsiębiorstwa. Drugą grupę
przepisów stanowią wszystkie normy, które zezwalają na wybór określonego
sposobu prowadzenia ewidencji księgowej. Z takimi prawami wyboru ma się
doczynienia np. przy określaniu metody amortyzacji, przy wyborze sposobu
wyceny zapasów, itp. Zadaniem zarządu jest wybranie takich metod postępowania by najwierniej przedstawić sytuację majątkowo – finansową jednostki,
poruszając się oczywiście w ramach obowiązujących przepisów[por. Kamiński,
2001, s.14]. Dotyczy to przede wszystkim materialnej polityki bilansowej, która
oddziaływuje na wysokość wyniku finansowego poprzez wybór określonego
sposobu bilansowania i metod wyceny składników majątkowych. Polityka bilansowa przedsiębiorstwa powinna w sposób rzetelny odzwierciedlać obraz
firmy, kończy się ona bowiem tam, gdzie zaczyna fałszywe upiększanie i zamazywanie sprawozdań.
W ostatnich latach można zauważyć występowanie w niektórych firmach
nadużyć, które zniekształcają sprawozdania i wyniki finansowe podmiotów.
Wydaje się, że niektórzy przedsiębiorcy „zapominają” o zasadzie ostrożnej wyceny, zasadzie kontynuacji działalności, współmierności przychodów i kosztów
oraz o innych nadrzędnych zasadach rachunkowości. Zarządzający jednostką
kierują się często interesem własnym i starają się kreować wyniki finansowe
według własnych potrzeb.
Nadużycia w stosowaniu polityki bilansowej przejawiają się głównie poprzez manipulowanie danymi finansowymi, wykorzystując luki w zasadach
rachunkowości oraz wybór takich metod pomiaru i sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym, by stworzyć wizerunek finansowy odpowiedni do celów założonych przez zarząd przedsiębiorstwa, lecz niekoniecznie
zgodny z rzeczywistą sytuacją finansową podmiotu [por. Jędrzejewska, 2002,
s.2].
Sytuacja finansowo – majątkowa przedstawiana w sprawozdaniu może być
ukazana odbiorcom w sposób tendencyjnie negatywny lub pozytywny.
Negatywny wizerunek można uzyskać poprzez:
1. wykazywanie możliwie najniższego zysku
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2. utrzymania odpisów lub wypłat z zysków na możliwie niskim poziomie,
3. ustalenia stałej procentowej stawki dywidendy w dłuższym okresie mimo
osiągnięcia relatywnie wyższych zysków,
4. wykazania straty bilansowej.
Tendencyjnie pozytywny obraz sytuacji finansowo – majątkowej firmy można
przedstawić jako:
1. wykazanie możliwie wysokiego zysku dobrze prosperującego przedsiębiorstwa z uwagi na chęć podwyższenia kapitału,
2. przekonujące przedstawienie stale wzrastającego zysku w celu rozszerzenia
stosunków z dostawcami i klientami,
3. ujawnienie wyższego zysku niż w rzeczywistości osiągnięto, aby wywołać
wrażenie rozwoju firmy,
4. udowodnienie, że wskaźniki finansowe potwierdzają korzystną sytuację
całego przedsiębiorstwa, a osiągnięte relacje bilansowe są takie jakich żąda
kredytodawca. [Sawicki, 1998r., s.13]
Przykładowo przedsiębiorstwo, które postawiło sobie za cel zmniejszenie
obciążeń podatkowych do minimum, będzie starało się wykazać jak najmniejszy zysk, a nawet stratę. Skonstruuje ono swoje sprawozdanie finansowe tak, by
wskazywało na złą sytuację finansową firmy. Natomiast jeżeli firma za cel nadrzędny postawiła sobie wejście na giełdę i zyskanie udziałowców to przedstawi
swój wizerunek w jak najbardziej korzystnym świetle [por. Sawicki , 1998,
s.12].
Sygnałami ostrzegawczymi, że dana firma stosuje niewłaściwą politykę
bilansową mogą być:
1. bardzo precyzyjna realizacja wcześniej założonych prognoz,
2. nieproporcjonalnie wysoki poziom nagród zależny od wyników finansowych przedsiębiorstwa,
3. brak wiedzy merytorycznej o rachunkowości wśród zarządzających,
4. skomplikowana struktura grupy kapitałowej, która ulega zmianie się bez
wyraźnego powodu,
5. zmiany zasad rachunkowości w zakresie uznawania przychodów,
6. radykalny spadek lub wzrost marzy brutto,
7. wzrost zysków jest szybszy niż wzrost przepływów pieniężnych,
8. zbyt duża ilość rezerw restrukturyzacyjnych i jednorazowych odpisów,
9. ogólnikowa informacja dodatkowa w sprawozdaniu finansowym [por. Jędrzejewska, 2002, s.2].
Występowanie jednej lub więcej z wymienionych sytuacji powinno być
ważnym sygnałem dla instytucji kontrolującej (np. dla audytora), aby dokładnie
zbadać poprawność i zgodność rozliczeń z przepisami prawa.

2. Wpływ nadużyć w stosowaniu polityki bilansowej na analizę
wskaźnikową
Wybór wielu metod wyceny składników majątkowych zależy od indywidualnej interpretacji zarządzających i może powodować występowanie istot-
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nych nieprawidłowości w polityce bilansowej podmiotów gospodarczych. Manipulowanie wyceną pozycji bilansu ma głównie na celu wpływ na wskaźniki
efektywności finansowej przedsiębiorstwa, do których najczęściej należą:
 wskaźnik stopy zadłużenia,
 wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku,
 wskaźniki płynności,
 wskaźnik rentowności kapitałów własnych.
Wskaźnik stopy zadłużenia odgrywa bardzo ważną rolę w przypadku poszukiwania przez przedsiębiorstwo kredytodawcy lub inwestora. Oblicza się go
w następujący sposób:
Suma bilansowa – Kapitał własny
stopa zadłużenia = --------------------------------------------- x 100 %
Suma bilansowa
Wskaźnik ten informuje o udziale kapitałów obcych w działalności przedsiębiorstwa. Powinien on wykazywać tendencję malejącą. Sposób zaniżenia
zadłużenia firmy jest możliwy przez takie oddziaływanie rachunkowe, które
pozwoli na podwyższenie kapitału własnego np. poprzez dokonanie rewaluacji
środków trwałych. Kwota, o którą ich wartość zostaje zmieniona, wpływa na
pozycję: „kapitał z aktualizacji wyceny”. W ten sposób przedsiębiorstwo może
zwiększyć wartość kapitałów własnych. Zwiększy to wprawdzie również sumę
bilansową, ale i tak wskaźnik stopy zadłużenia zmniejszy się.
Podobny efekt można osiągnąć dokonując zawyżenia wartości niematerialnych
i prawnych, jak np. wyceny rynkowej wartości nabytego logo, marki firmy, itp.
Działania opisane powyżej poprawią również wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku. Informuje on o zaangażowaniu własnych zasobów w finansowaniu działalności podmiotu. Oczekiwaną tendencją jest wzrost
wartości tego wskaźnika, co świadczy o umacnianiu się finansowych podstaw
działania przedsiębiorstwa[por. Bednarski, 1998, s.77-78]. Wskaźnik ten wyliczamy korzystając z poniższego wzoru:
wskaźnik udziału
Kapitał własny
kapitałów własnych = --------------------------- x 100 %
w finansowaniu majątku
Suma bilansowa
Kolejnym wskaźnikiem mówiącym o kondycji przedsiębiorstwa jest
wskaźnik rentowności kapitałów własnych. Oblicza się do wg. poniższego wzoru:
Wynik finansowy netto
Wskaźnik rent. kap. wł.= ---------------------------Kapitał własny
Wartość tego wskaźnika powinna wykazywać tendencję rosnącą, co
świadczy o wyższej efektywności zaangażowanego kapitału. Na jego poziom
wpływ mają wszystkie pozycje oddziaływujące na wysokość wyniku finanso-
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wego. Przykładowo, sposobem często stosowanym przez niektóre przedsiębiorstwa jest obniżanie bądź podwyższanie stawek amortyzacyjnych środków trwałych w zależności od aktualnej potrzeby obniżenia bądź podwyższenia wyniku
finansowego. Im niższe są stawki amortyzacyjne, tym koszty danego okresu
stają się niższe, a co za tym idzie wynik finansowy wyższy.
Bardzo częstym instrumentem wykorzystywanym do kreowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa są rezerwy. Są one pozycją szczególnie podatną na
manipulacje, ponieważ tworzy się je na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania. Jest to stwierdzenie na tyle ogólnikowe, ze
pozwala na indywidualne interpretacje zdarzeń i operacji mających miejsce w
przedsiębiorstwie. Poziom rezerw zawsze może podlegać dyskusji. Z punktu
widzenia bilansu powinno unikać się tworzenia rezerw, gdyż pogarszają one
wskaźniki efektywności finansowej. Z drugiej jednak strony rezerwy istotnie
wpływają na wysokość wyniku finansowego podmiotu. Przedsiębiorstwo tworząc wysoką, często zawyżoną rezerwę ma na uwadze, że stopniowe jej rozwiązywanie w pozostałe przychody operacyjne podwyższy wartość wyniku finansowego. Fakt, iż rzeczywiste koszty okazały się niższe podmiot może wytłumaczyć zmianą warunków rynkowych, które nie były do przewidzenia[por. Domaszewski, 2001, s.9].
Na wysokość wyniku finansowego może wpływać również wybór odpowiedniej metody wyceny rozchodu zapasów. Przy założeniu istnienia pewnego
poziomu inflacji dwa podobne przedsiębiorstwa, o podobnym poziomie sprzedaży, stosujące jednak odmienne metody rozchodu zapasów, będą wykazywać
inne koszty i wyniki finansowe. Obrazuje to tabela 1.
Tabela 1. Warianty wyceny rozchodu materiałów i ich wpływ na wyniki finansowy.
Nazwa metody
Charakterystyka metody Wpływ na wynik finansowy i aktywa
rozchód składnika zapasów W warunkach inflacji następuje „zaniFIFO
wycenia się kolejno po żenie” wartości rozchodów zapasów,
cenach (kosztach) tych co skutkuje „zawyżeniem” wyniku
składników zapasów, które finansowego i wartości zapasów. Zajednostka
najwcześniej pasy zostaną wycenione wg wartości
nabyła (wytworzyła),
bieżącej, ale jednocześnie niedoszacowanie kosztów z tyt. Ich rozchodu
nie zapewni ich odtworzenia. Odzwierciedla ona jednak prawidłowy
ruch fizyczny zapasów.
rozchód składników zapa- Metoda ta najlepiej zapewnia przeLIFO
sów wycenia się kolejno strzeganie zasady współmierności
po cenach (kosztach) tych przychodów i kosztów. Przy założeniu
składników zapasów, które wzrostu cen(kosztów) przy kolejnych
jednostka najpóźniej naby- dostawach prowadzi do „zaniżania”
ła (wytworzyła),
wyniku finansowego oraz wartości
końcowej zapasów. Zapewnia tym
samym środki na odtworzenie majątku
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Cen średniowa- to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen
żonych
(kosztów) danego składnika zapasów,

Cen
stych

rzeczywi- w drodze szczegółowej
identyfikacji rzeczywistych
cen (kosztów) tych składników zapasów, które dotyczą ściśle określonych
przedsięwzięć, niezależnie
od daty ich zakupu lub
wytworzenia.

w danym okresie.
Zaleca się jej stosowanie w warunkach
ustabilizowanego rynku, charakteryzującego się w miarę stałymi cenami,
gdyż wtedy metoda wyceny rozchodu
zapasów będzie gwarantowała ustalenie zbliżonej ich wartości do rzeczywistej wartości rozchodu.
Metoda bardzo kosztowna i pracochłonna; rzadko stosowana, wyłącznie
w jednostkach, które posiadają jeden
lub kilka asortymentów materiałów,
towarów, produktów. Odzwierciedla
rzeczywiście poniesione koszty, a co
za tym idzie nie „manipuluje” wynikiem finansowym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Gos, B. Nadolna: Komentarz do ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości, Rachunkowość komentarze do ustawy nr 10 s. 173

Dosyć duże możliwości manipulowania stwarza również wskaźnik bieżącej płynności :
Aktywa obrotowe
Wskaźnik bieżącej płynności = --------------------------------Zobowiązania bieżące
Informuje on o możliwości spłaty wszystkich zobowiązań bieżących
przedsiębiorstwa po upłynnieniu aktywów obrotowych. Jego optymalna wartość
oscyluje w granicach od 1,5 do 2. Spadek wskaźnika poniżej 1,2 świadczy o
wyraźnym zagrożeniu bezpieczeństwa finansowego[por. Bednarski, 1998, s.73].
Jednym z elementów, który oddziaływuje na wysokość wskaźnika płynność są
aktywa obrotowe, w których skład wchodzą: zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Im wyższa będzie wartość aktywów obrotowych przedsiębiorstwa,
tym wskaźnik płynności ukształtuje się na lepszym poziomie.
Zapasy są pozycją, na którą zarządzający mogą wpływać stosując odpowiednią
politykę bilansową. Najczęściej stosowanym narzędziem jest wybór odpowiedniej metody wyceny rozchodu zapasów, co zostało opisane przy okazji wskaźnika rentowności kapitałów własnych .
Inwestycje przedsiębiorstwa, a w szczególności aktywa finansowe mogą również być przedmiotem pewnych manipulacji. W zależności od tego, jaki jest cel
jednostki co do ich obrotu mogą być zakwalifikowane do odpowiednich pozycji
bilansu. Jeżeli zarządzający podmiotem uznają, że nabyte przez nich aktywa
zostaną w jednostce na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zostaną wtedy zakwalifikowane do inwestycji długoterminowych, w przeciwnym razie powinny się
znaleźć w pozycji inwestycje krótkoterminowe. Daje to możliwość przesuwania
tych aktywów w zależności od intencji przedsiębiorstwa pomiędzy aktywami
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trwałymi a obrotowym, co z kolei wpływa na poziom wskaźnika płynności [por.
Domaszewski, 2001, s.8].
Opisane powyżej praktyki to przykłady manipulacji, których mogą się
dopuszczać przedsiębiorcy, by kreować fałszywy wizerunek podmiotu poprzez
wskaźniki finansowe. W ostatnich latach można podać wiele przykładów nadużyć w wycenie składników bilansu i wyniku finansowego przez nieuczciwe
firmy.

3. Nadużycia w polityce bilansowej na przykładzie polskich przedsiębiorstw.
Nadużycia w stosowaniu polityki bilansowej zostaną przedstawione na
przykładzie działań dwóch przedsiębiorstw: Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych oraz BIG Banku Gdańskiego w latach 1999 – 2002.
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych jest to największy w kraju producent map i atlasów, którego kondycja finansowa w danym
okresie była niezadowalająca. W październiku 2002 roku nowy zarząd spółki
poinformował, że jego przychody w I półroczu 2002 roku były o 40% niższe
niż wcześniej podawał. Przyczyną tak wysokiego spadku było niewłaściwe
oszacowanie poziomu sprzedaży. Zaliczono do niej bowiem sprzedaż wyrobów,
które w rzeczywistości były oddane w komis i w większości nadal znajdowały
się w magazynach PPWK. Po korekcie przychodów 0,2 mln zł zysku netto
zamieniło się w stratę o wartości blisko 6,9 mln zł.
Zaistniała sytuacja skłoniła do głębszej analizy danych finansowych z lat ubiegłych i wykazała dużą ilość manipulacji i nadużyć oraz postępowanie niezgodne przede wszystkim z zasadą kontynuacji działania, gdyż przedsiębiorstwo
zadłużone było na ponad 30 mln zł co zagrażało jego dalszej działalności.
Tabele 2 do 3 przedstawiają wybrane pozycje bilansu oraz rachunku zysków i
strat PPWK.
Analizując dane sprawozdań za lata 1999 – 2002 można zauważyć kilka
pozycji budzących wątpliwości:
1. duży wzrost wartości niematerialnych i prawnych (ponad 10-krotny), który
spowodowany był zaliczeniem do nich prac redakcyjnych co doprowadziło
do wzrostu majątku zamiast kosztów w krótkim okresie.
2. Znaczący wzrost należności (o prawie 10 000 tyś. zł) spowodował zmianę
polityki wobec odbiorców – wolniejszy spływ gotówki.
3. Inne księgowanie aportu do spółki zależnej (nieruchomość) zostało wykazane jako zysk, co zwiększyło kapitał własny.
4. Wzrost zadłużenia krótkoterminowego o prawie 20 000 tyś zł było spowodowane zakupem własnych akcji, finansowaniem odbiorców.
5. Sprzedaż z prawem zwrotu (komis) – wykazanie większych przychodów i
zysku.
6. Spadek kosztów – prace redakcyjne traktowane były jako wartości niematerialne i prawne ( patrz pkt 1)
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7. Rezerwy utworzone w 1999 roku były rozwiązywane w latach kolejnych
[por. Bińczak, 2002, s.8].
Tabela 2. PPWK - bilans ( dane w tyś zł) dane z lat 1999-2002.
BILANS
31 XII 1999
31 XII 2000
31 XII 2001
27 896
53,147
65,631
AKTYWA
5 018
26 460
38 272
I. Aktywa trwałe
-wartości niematerial1 066
903 (1)
11 167(1)
ne i prawne
22 878
26 687
27 359
II. Aktywa obrotowe
- zapasy
13 953
13 086
9 637
- należności
4 378
7 680(2)
17 292(2)
27 896
53 147
64 442
PASYWA
I. Kapitał własny
21 347
26 876
35 147
- kapitał zakładowy
2 678
2 678
3 276
-wynik z lat ubiegłych
0
-10 105
18 456(3)
II. Zobowiązania i
6 549
26 271
29 295
rezerwy
- zob. Długoterminowe
601
258
788
- zob. krótkotermino3 806
2 802(4)
27 092(4)
we
-rozliczenia międzyok566
1 416
22 931(3)
resowe

30 VI 2002
75976
38 008
11 275
37 968
8 159
16 041
75 976
35 133
3 276
18 728(3)
40 843
675
38 053(4)
1 020

Źródło: komunikaty spółki, dane za I półrocze 2002 roku, za: H. Bińczak, „Zgubne pasje prezesa”, Rzeczpospolita, 257/2002

Tabela 3. PPWK - rachunek zysków i strat ( dane w tyś zł) dane z lat 1999-2002.
RACHUNEK
ZY1999
2000
2001
I pół. 2002
SKÓW I STRAT
Przychody netto za
31 485
30 020
26 886
14 263(5)
sprzedaży
Koszty
sprzedanych
15 771
15 916(6)
10 074(6)
7 125(6)
produktów
Zysk ( strata) brutto na
15 714
16 104
16 812
7 138
sprzedaży
Pozostałe przychody
10
3 187(7)
7 192(7)
2 258(7)
operacyjne
Pozostałe koszty ope275
14 271(7)
5 287(7)
2 303(7)
racyjne
Wynik na działalności
-6 270
4 434
2 040
650
operacyjnej
Wynik netto
-10 105
5 603
270
211
Źródło: komunikaty spółki, dane za I półrocze 2002 roku, za: H. Bińczak, „Zgubne pasje prezesa”, Rzeczpospolita, 257/2002

Jest to przykład sztucznego poprawiania kondycji finansowej przedsiębiorstwa, która w rzeczywistości była bardzo zła. Z jednej strony bardzo wysokie
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wydatki na zakup nowych technologii oraz wykup własnych akcji, z drugiej
zawyżanie wartości przychodów poprzez rozwiązywanie rezerw oraz sprzedaż
w komis, doprowadziły do utracenia płynności i wypłacalności przez firmę.
Zarządzający prowadząc rachunkowość w opisany powyżej sposób postępowali
wbrew nadrzędnym zasadom rachunkowości. Przede wszystkim podczas prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań nie kierowano się
zasadą kontynuacji działalności, która ma nadrzędne znaczenie w obowiązującym systemie rachunkowości. Zakłada ona, że jednostka ani nie zamierza, ani
nie jest zmuszona do likwidacji lub istotnego uszczuplenia skali swojej działalności. Polskie Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych z całą pewnością postępowało niezgodnie z tą zasadą.
Kolejnym przykładem nadużyć były działania BIG Banku Gdańskiego,
który znacząco zawyżał swoje wyniki finansowe. Bank posłużył się w tym celu
min. doskonałym narzędziem jakim są rezerwy. W 2001 roku BIG BG wykazał
44,7 mln. zysku netto. W rzeczywistości, po badaniu przeprowadzonym przez
audytora spółki KPMG Polska Audyt, bank powinien wykazać stratę wysokości
ponad 820 mln zł.
W 2001 roku BIG BG został przejęty przez portugalski bank BCP, który
podjął się restrukturyzacji portfela kredytowego i utworzenia dodatkowych rezerw na należności. Zgodnie z polskimi przepisami koszty tworzenia rezerw
powinny obciążyć rachunek wyników. Zamiast to zrobić BIG Bank Gdański
utworzył Fundusz Rozwoju i Ryzyka, który został zasilony z kapitału rezerwowego i zapasowego[Grzegorczyk, 2002, s.5]. Fundusz ten wykorzystano następnie między innymi na pokrycie rezerw.
Rozliczenie kosztów rezerw w BIG BG ukazuje rysunek nr 1.
Jak wynika z przytoczonego przykładu, rozwiązanie przyjęte przez BIG
Bank Gdański odbiega od zwyczajowego rozliczania rezerw. Jednak wszystkie
operacje jakich ten podmiot dokonał były zgodne z przepisami, a Fundusz
Rozwoju i Ryzyka utworzony został na mocy uchwały walnego zgromadzenia
akcjonariuszy. Obniżenie funduszy własnych nastąpiło za zgodą nadzoru bankowego. Wszystkie działania zostały opisane w sprawozdaniu finansowym,
które zostało zbadane przez audytora. Uznał on, chociaż z zastrzeżeniami , ze
sprawozdanie w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansowo – majątkową
banku. Należy zauważyć, ze w tym przypadku polityka bilansowa prowadzona
przez bank podporządkowana była interesom zarządu i miała na celu nie wykazywanie w danym okresie straty bilansowej. Zarządzający prawdopodobnie
obawiali się, że wykazanie ogromnej straty wpłynęłoby na obniżenie oceny
przez agencje ratingowe, co podwyższyłoby koszty pozyskania kapitału. Jeszcze bardziej kosztowną mogłaby stać się reakcja klientów banku, którzy wycofaliby się ze współpracy z bankiem. Mimo, że działania prowadzone przez bank
budzą wątpliwości nie zostały one uznane za niezgodne z prawem.
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Rysunek 1. Rozliczenie kosztów rezerw.
Prawidłowe rozliczenie
tworzenia rezerw
AKTYWA

kosztów

Rozliczenie kosztów utworzonych
rezerw przez BIG BG w 2001 roku

PASYWA

1

AKTYWA

3

PASYWA

1

2
Fundusz rozwoju i

rezerwy

ryzyka

2
Rachunek
wyników

4

Rachunek
wyników

4
3

Nowa emisja
akcji

Nowa emisja
akcji

1. Utworzenie rezerw na aktywa

1. Utworzenie Funduszu Rozwoju
i Ryzyka

2. Wpisanie kosztów rezerw do
rachunku wyników – powstanie
straty

2. Pokrycie kosztów rezerw
środkami z Funduszu

3. Pokrycie straty z funduszy
własnych

3. Uzupełnienie funduszy
własnych dzięki nowej
emisji akcji

4. Uzupełnienie funduszy własnych
wpływami z nowej emisji akcji

4. Rachunek wyników wykazuje
zysk

Źródło: W. Grzegorczyk, „ Manewry księgowe”, Rzeczpospolita, nr 201/2002

4. Nadużycia w polityce bilansowej przedsiębiorstw zagranicznych.
Problem nie przestrzegania zasad rachunkowości nie jest domeną tylko
polskich przedsiębiorstw. W ostatnich latach w mediach można było usłyszeć o
wielu przypadkach niewłaściwego prowadzenia rachunkowości wśród firm zagranicznych. Przykładowo w USA wiele przedsiębiorstw stosowało politykę
bilansową, w sposób, który doprowadził do ich bankructwa. Zarządzający prezentowali wyniki finansowe w taki sposób, by ukryć nieprawidłowości i problemy przed akcjonariuszami, bądź by zawyżyć poziom zysku i co się z tym
wiąże, otrzymywać premie i wyższe wynagrodzenia. W sprawozdaniach tych
firm, oraz w raportach audytora nie było żadnych informacji, czy też sygnałów
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informujących o złej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Tabela 4 przedstawia zestawienie firm, które były podejrzane o stosowanie niewłaściwej polityki
bilansowej.
Tabela 4. Amerykańskie koncerny podejrzane o „twórczą księgowość".
Firma
Zarzuty
Zatajenie około 3,1 mld dol. Pożyczek i gwarancji bankoAdelphia
wych
Nieprawidłowe zaksięgowanie wydatków reklamowych z lat
AOL Time Warner
2000-2001
“Nadmuchiwanie” przychodów o blisko 1 mld dol. Przy
Bristol Myers Squibb
użyciu instrumentów pobudzających sprzedaż
Sztuczne pompowanie przychodów I nieprawidłowości przy
Cumputer Associates
wynagradzaniu zarządu
Sztuczne zwiększanie płynności I unikanie podatków
Dynegy
Stworzenie 55 spółek w celu uniknięcia zaksięgowanie wyElan
datków na rozwój
Sztuczne “nadmuchiwanie” przychodów I ukrywanie dłuEnron
gów
Sprzedaż części potencjału przesyłowego, by zawyżyć przyGlobal Crossing
chody
Nieprawidłowe zaksięgowanie przychodów z realizacji konHalliburton
traktów budowlanych
Eksprezes oskarżony o działanie na szkodę spółki z wykoImclone
rzystaniem tajnych informacji
Nieprawidłowości księgowe
Kmart
Nieprawidłowe zaksięgowanie dodatkowych 679 mln dol.
Lucent Technologies
Jako przychodów
Zaksięgowanie około 12,4 mld dol. jako przychodów z
Merck
ubezpieczeń, których nigdy nie otrzymano
Ukrywanie wydatków I zawyżanie przychodów w latach
Network Associates
1998 – 2000
PNC Financial Services Nieprawidłowe zaksięgowanie 155 mln dol. Z działalności
kredytowej
Sztuczne zawyżanie przychodów w latach 2000 – 2001
Qwest
Przychód netto zawyżony o blisko 1,6 mld dol.
Rite Aid
Używanie do podwyższania zysków funduszy przeznaczoTyco International
nych na pokrycie kosztów fuzji
Ukrywanie przez zarząd problemów z płynnością
Vivendi Universal
Nieprawidłowe zaksięgowanie ponad 7 mld dol. Wydatków
Worldcom
Ukarany za pompowanie przychodów i zysków 1997 - 2000
Xerox
Źródło: H. Salik , ”Bushujący w księgach”, Gazeta Wyborcza z dn. 19.08.2002, s 28

Wszystkie te podmioty dopuściły się poważnych nadużyć w polityce bilansowej, co doprowadziło wiele z nich na skraj bankructwa. Prawie wszystkie
związane były z tzw. nowa gospodarką i działały na rynkach telekomunikacyjnych i nowych technologii.
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Worldcom, jest firmą, której nieprawidłowości księgowe przekroczyły
kwotę 9 mln. dolarów. W latach 2000 – 2001 przedsiębiorstwo księgowało niektóre koszty operacyjne – np. wynajem łącz od innych operatorów telekomunikacyjnych – jako wydatki inwestycyjne; a jako zysk zaksięgowano część rezerw
na złe długi i obowiązkowe opłaty. Tym sposobem amerykański gigant przemysłu telekomunikacyjnego w przeciągu kilkunastu miesięcy doprowadził do zadłużenia się na 41 mld USD. Efektem było złożenie wniosku o bankructwo
firmy[por. Kuźmicz, 2002, s.22].
Kolejnym przykładem jest producent kserokopiarek Xerox. Nieuczciwe
praktyki stosowane przez tą korporację polegały na konsekwentnym zawyżaniu
wyników finansowych. Producent zaliczył min. do swojej bieżącej sprzedaży
przyszłe przychody np. z wynajmu czy leasingu kopiarek. Nie przestrzegano w
tym wypadku zasady memoriału, zgodnie z którą koszty i przychody powinny
być ewidencjonowane w okresach których dotyczą, a nie w których wystąpiły,
bez względu na wpływy lub wydatki środków pieniężnych. Przychody spółki z
pięciu lat zostały obniżone o 2%, do 91 mld USD, w związku z czym kwota
zysku przed opodatkowaniem zmniejszona została do 1,4 mld dolarów. Oznacza to, że Xerox wprowadzał w błąd inwestorów przez kilka lat.
Farmaceutyczna firma Merck również należała do grona korporacji manipulującej danymi księgowymi. Zarządzający przedsiębiorstwem w przeciągu
trzech lat zaksięgowali jako przychody firmy 12,4 mld USD pochodzących ze
składek ubezpieczeniowych. Składki te nigdy nie trafiły do kasy jednostki,
gdyż w rzeczywistości były to środki z refundacji leków kupowanych przez
pacjentów w aptekach. Należy zauważyć, że w USA część ceny leków odprowadzana jest na poczet funduszu ubezpieczeniowego i pieniądze te nie trafiają
nigdy do firmy sprzedającej lek. W przypadku Merck stało się inaczej. Przedstawiciele przedsiębiorstwa tłumaczyli, że po przejęciu jednej z firm zależnych
w 1993 firma była sprawdzana przez dwóch niezależnych audytorów. Już wtedy
przychody były księgowane w określony powyżej sposób i nie wzbudziły żadnych kontrowersji.

Zakończenie
Przedstawione powyżej przykłady świadczą o nieprzestrzeganiu przepisów
i zasad rachunkowości przez wiele polskich i zagranicznych firm. W ostatnich
latach takie zasady jak zasada ostrożnej wyceny, kontynuacji działania, współmierności przychodów i kosztów, istotności, przewagi treści nad formą i innych
nadrzędnych zasad rachunkowości wydają się być zdominowane przez chęć
zysku i zatajenia rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa. Niektóre podmioty
stosując politykę bilansową dopuszczają się nadużyć, które prędzej czy później
doprowadzają je do strat finansowych a często również do bankructwa. Jedną z
istotnych przyczyn takiego postępowania zarządów firm jest przykładanie przez
akcjonariuszy coraz większej wagi do wyceny rynkowej (giełdowej) przedsiębiorstwa, co stanowi element ich dochodów. Tradycyjne mierniki jak zysk czy
płynność finansowa nabierają drugorzędnego znaczenia.
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Streszczenie
W artykule przedstawione zostały przykłady oraz konsekwencje nadużyć w stosowaniu
polityki bilansowej. Opisano przykładowe narzędzia, którymi przedsiębiorcy starają się
kreować nieprawdziwy obraz sytuacji finansowo-majątkowej podmiotu i wpływać na
wartości wskaźników efektywności finansowej. Wskazane zostały również przykłady
polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw stosujących niewłaściwą politykę bilansową.

Misuse of the accounting policy (Summary)
The examples and consequences of corrupt practices of the accounting policy is the
main subject of the article. Author has described chosen instruments used to create the
false picture of company’s financial situation ,and which have had an influence on the
financial ratios. This paper mentions several examples of polish and foreign companies,
which had implemented wrong accounting policy.

