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1. WPROWADZENIE 

 
 

Podstawowym celem działalno ci ka dego przedsi biorstwa w gospodarce 

rynkowej jest maksymalizacja jego warto ci. Cel ten ma charakter długookreso-
wy i jest silnie ukierunkowany na wła cicieli przedsi biorstwa, którzy: 

 zainwestowali swój kapitał w okre lone przedsi biorstwo, rezygnuj c 

przy tym z innych mo liwo ci wykorzystania tego kapitału, 

 podj li ryzyko zwi zane z inwestycj  w przedsi biorstwo, 
 oczekuj  wymiernych korzy ci finansowych rekompensuj cych podj te 

ryzyko1. 

Tak wi c korzy ci wła cicieli przedsi biorstwa wi  si  w uj ciu długo-
okresowym z pomna aniem warto ci zainwestowanego przez nich kapitału. 

Bezpo rednim odzwierciedleniem jego warto ci jest rynkowa warto  przedsi -

biorstwa, w które został zaanga owany
2
. 

Zarówno ocena kondycji maj tkowo-finansowej przedsi biorstwa, jak i jego 

wycena s  bardzo trudne i wymagaj  ogromnej wiedzy analizuj cego a tak e 

umiej tno ci powi zania danych badanego przedsi biorstwa z ogóln  sytuacj  

w gospodarce i wpływu ogólnej koniunktury w skali makroekonomicznej na 
przedsi biorstwo. Dla realizacji wskazanych działa  niezb dne jest pozyskanie 

wiarygodnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.  

Celem opracowania jest przybli enie zagadnie  zwi zanych z rzeteln  oce-
n  kondycji finansowej przedsi biorstwa stosuj cego kreatywn  lub agresywn  

ksi gowo .  

                                        
* Dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
1 Por. A. J a k i, Wycena przedsi biorstwa, Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2004, s. 30. 
2 Por. A. J a k i, Pomiar efektywno ci w procesie zarz dzania warto ci  przedsi biorstwa, 

[w:] Zarz dzanie restrukturyzacj  przedsi biorstw, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsi -

biorstw Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków 2005, s. 339. 
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W pierwszej kolejno ci omówiono istot  kreatywnej i agresywnej ksi go-

wo ci oraz wskazano na przyczyny, dla których mened erowie decyduj  o ich 

zastosowaniu. Nast pnie omówiono techniki ksi gowe, które maj  bezpo redni 
wpływ na ocen  kondycji finansowej przedsi biorstwa. 

 

 
2. ISTOTA, POJ CIE I PRZYCZYNY STOSOWANIA KREATYWNEJ 

I AGRESYWNEJ KSI GOWO CI 

 

 

Poj cie „kreatywna ksi gowo ” jest bardzo cz sto u ywane w praktyce go-

spodarczej, przy czym najcz ciej wył cznie w negatywnym znaczeniu. Zda-

niem wielu autorów, współczesna rachunkowo  wr cz wymaga od ksi gowych 
kreatywno ci. Dlatego te , tym wi ksza powinna by  czujno  audytorów, któ-

rzy nie mog  dopu ci , aby kreatywno  ksi gowych przerodziła si  w praktyk  

potwierdzania ksi gowej fikcji przez audytora
3
.  

Analizuj c problem kreatywnej ksi gowo ci nale y wyra nie rozró ni  po-

j cia „kreatywna ksi gowo ” i „agresywna ksi gowo ”. Propozycj  takiego 

podziału przedstawiła mi dzy innymi E. M czy ska. Bior c pod uwag  pogl dy 
praktyków i teoretyków rachunkowo ci, a tak e znaczenie leksykalne słów kre-

atywny i agresywny, Autorka zaproponowała nast puj ce definicje: 

1. Kreatywna ksi gowo  (rachunkowo ) – to prowadzenie rejestracji, 

ewidencji, przetwarzanie i prezentacja zdarze  gospodarczych przy zastosowa-
niu obowi zuj cych przepisów i wła ciwie interpretowanych zasad rachunkowo-

ci w sposób, który nie jest bezpo rednio w tych przepisach wskazany, a który 

jest wynikiem pomysłowego, twórczego i niestandardowego zastosowania tych 
przepisów i zasad. Mo na j  porówna  ze stosowaniem zabiegów kosmetycz-

nych przez kobiet , która chce podkre li  swoj  urod  co przecie  nie powoduje 

szkód dla otoczenia
4
; 

2. Agresywna ksi gowo  – to wiadome, zamierzone i celowe prowadzenie 
rejestracji, ewidencji, przetwarzanie i prezentacja zdarze  gospodarczych 

w sposób sprzeczny z przepisami lub przy niewła ciwie i tendencyjnie interpre-

towanych przepisach oraz zasadach rachunkowo ci, które mo e zaszkodzi  
u ytkownikom informacji ksi gowych przez przedstawienie innej ni  rzeczywi-

sta sytuacji ekonomicznej jednostki. Jest ona prowadzona z rozmy lnym zamia-

rem defraudacji, ukierunkowanym na sztuczne zawy anie zysków lub ukrywanie 
strat i mo e by  bardzo szkodliwa, a w skrajnych przypadkach, co potwierdza 

praktyka, maskowa  upadło  przedsi biorstw
5
. 

                                        
3 Por. D. K r z y w d a, Rachunkowo  finansowa, FRR w Polsce, Warszawa 1999, s. 17–19. 
4  Por. E. M c z y s k a, Białe plamy i pułapki dzisiejszej rachunkowo ci, „Rachunkowo ” 

2007, nr 9, s. 4. 
5 Por. E. M c z y s k a, Nie twórcza tylko agresywna, „Gazeta Prawna” 2002, nr 219. 
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Na podstawie zaproponowanych definicji mo na przyj , e agresywna 

ksi gowo  to stosowanie odpowiednich sztuczek ksi gowych, naruszaj cych 

prawo, natomiast kreatywna ksi gowo  to działania dopuszczalne przez prawo, 
ale b d ce na kraw dzi legalno ci, które maj  na celu przedstawienie wizerunku 

firmy zgodnie z zamierzeniem osób zarz dzaj cych. Jednak e w obu wypadkach 

wyst puje ryzyko naruszenia zasady wiernego i rzetelnego obrazu przedsi bior-

stwa
6
. 

Kontynuuj c rozwa ania na temat kreatywnej i agresywnej ksi gowo ci nie 

mo na pomin  przyczyn dla których podejmowana jest decyzja o ich wdro e-

niu. Niew tpliwie główn  przyczyn  stosowania kreatywnej i agresywnej ksi -
gowo ci jest pogo  za zyskiem.  

W wypadku mened erów mi dzynarodowych korporacji głównym powo-

dem stosowania omawianych działa  najcz ciej jest system ich wynagradzania, 
zakładaj cy wypłat  dodatkowych premii, b d  przekazaniem opcji na akcje, 

których wielko  uzale niona jest od kwoty wypracowanego przez przedsi bior-

stwo zysku. Ponadto decydenci, chc c utrzyma  własne posady, mimo wzrasta-

j cej na rynku konkurencji musz  zrealizowa  odpowiednie wyniki finansowe. 
Tak wi c w wypadku wyst pienia trudno ci, zaczynaj  stosowa  zabiegi polega-

j ce na manipulacjach ksi gowych
7
. 

 Kolejn  cz st  przyczyn  jest tzw. „wygładzanie wyników finansowych”. 
Ponadto ró nego rodzaju zabiegi wykonuje si  w celu poprawy płynno ci finan-

sowej przedsi biorstwa, przerzucenia cz ci zobowi za  do innych podmiotów, 

najcz ciej do spółek zale nych, co skutkuje korzystniejszym kształtowaniem 
si  struktury ródeł finansowania w spółce nadrz dnej. Spółki posiadaj ce dobr  

płynno  oraz mniejsz  warto  kapitałów obcych s  w stanie łatwiej i na ko-

rzystniejszych warunkach pozyska  kapitał z zewn trz. Cz sto przedsi biorstwa 

wykorzystuj  ró nego rodzaju sztuczki w celu ukazania lepszego wizerunku 
przed kolejn  emisj  akcji

8
. 

Nale y zauwa y , e stosowanie agresywnej ksi gowo ci w przypadku 

spółek notowanych na giełdzie mo e przyczyni  si  do sztucznego sterowania 
cenami akcji. Wycena spółek przez rynek niejednokrotnie odbiega od wyceny 

przedsi biorstwa, ustalonej za pomoc  metod dyskontowych. Dlatego coraz 

cz ciej zacz to zwraca  uwag  na aspekt psychologiczny w kształtowaniu 

i sterowaniu cenami akcji. Decydenci stosuj  w praktyce odpowiednie zestawy 
technik kształtowania percepcji i oczekiwa  inwestorów, które maj  wpływ na 

zmiany ceny akcji i zwi zane s  z manipulacjami ksi gowymi, maj cymi na celu 
                                        

6 Por. E. M c z y s k a, Rachunkowo  kreatywna i agresywna, http://www.szkolenia-

filmy.pl/video-v6.htm. 
7 Por. B. P r u s a k, Zniekształcenie rzeczywistej sytuacji finansowej przedsi biorstw wskutek 

prowadzenia agresywnej ksi gowo ci, [w:] H. R ó a s k a (red.), Prace Naukowe Katedry Eko-

nomii i Zarz dzania Przedsi biorstwem, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Gda skiej, Gda sk 2003, 

s. 152. 
8 Por. Ibidem, s. 152. 
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zniekształcenie wyników finansowych przedsi biorstwa. Działanie takie zwi -

zane jest z faktem, e najlepiej postrzegane s  spółki, które realizuj  swoje pro-

gnozy lub nieznacznie je przekraczaj . Ka de niezrealizowanie prognoz, jest 
postrzegane przez inwestorów w sposób negatywny. Przy czym rozmiary nie-

zrealizowanych prognoz nie odgrywaj  w tym przypadku, znacznej roli, gdy  

inwestorzy i tak odczytaj  t  sytuacj  jako zjawisko negatywne
9
.  

Jako inne przyczyny stosowania kreatywnej i agresywnej ksi gowo ci mo -
na wskaza

10
: 

1. Mo liwo  dalszego rozwoju przedsi biorstwa, niejednokrotnie zale y od 

jego postrzegania przez podmioty zewn trzne. Sprawozdanie finansowe staje si  
wi c wizytówk  przedsi biorstwa, sposobem prezentacji na zewn trz wyników 

jego działalno ci. 

2. Posiadanie informacji stało si  kart  przetargow  mi dzy wła cicielem 
a zarz dem. Nast puje coraz wi ksza sprzeczno  interesów. Typowy jest stan, 

kiedy zarz d ma wi cej informacji ni  wła ciciel. Tak wi c dysponent informa-

cji (zarz d) mo e je wykorzysta  w sposób zabezpieczaj cy jego własny interes, 

nawet przy stratach wła ciciela.  
3. Globalizacja rynków, która stawia przedsi biorstwom ogromne wyzwa-

nie organizacyjne. Skomplikowane wielopoziomowe struktury holdingowe, 

składaj ce si  z wielu spółek zale nych rozrzuconych po całym wiecie, działa-
j cych w ró nych bran ach i formach prawnych. 

 

 
3. PROBLEMY RZETELNEJ ANALIZY MAJ TKOWO-FINANSOWEJ 

PRZEDSI BIORSTWA I JEGO WYCENY 

 
 

Nadrz dn  zasad  rachunkowo ci jest rzetelne przedstawienie sytuacji maj t-

kowej, finansowej i wyniku finansowego przedsi biorstwa „true and fair view”. 

Do zasad, które s  jej bezpo rednio s  podporz dkowane mo na zaliczy
11

: 
 zasad  memoriału, 

 zasad  wy szo ci formy nad tre ci , 

 zasad  ostro nej wyceny, 
 zasad  kontynuacji działalno ci, 

 zasad  istotno ci oraz ci gło ci.  

                                        
9 Por. L. P i e t r e w i c z, Psychologia giełdy a ceny akcji, „Ekonomika i Organizacja Przed-

si biorstw” 2002, nr 12, s. 44–45. 
10 Por. A. K a m e l a - S o w i n s k a, Sk d si  wzi ła sprawa Enronu, „Rachunkowo ” 2003, 

nr 4, s. 3. 
11 Por. A. B e r e s i s k a, M. G o l e c, A. K a r m a s k a, Koncepcja true and fair view 

w praktyce wiatowej i w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Ksi go-

wych w Polsce” 1997, nr 40, s. 12. 
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Naruszenie przynajmniej jednej z wymienionych zasad jest traktowane jako 

zniekształcenie rzeczywistego obrazu sytuacji maj tkowo-finansowej przedsi -

biorstwa, co w konsekwencji przyczyni si  do bł dnych wniosków z przeprowa-
dzonej analizy maj tkowo-finansowej badanego przedsi biorstwa. Naruszeniem 

wymienionych zasad b d  zatem, wyst puj ce w ewidencji operacji gospodar-

czych bł dy polegaj ce na:  

 zaniechaniu zapisów ksi gowych,  
 pomyłkach w kwotach,  

 dublowaniu zapisu jednej operacji, 

 zaksi gowaniu operacji na niewła ciwych kontach, tylko na jednym kon-
cie, lub zapisaniu innej kwoty po stronie Dt a innej po stronie Ct, 

 bł dnym podsumowaniu obrotów na kontach i obliczeniu salda,   

 lub opó nieniach w dokonywaniu tych zapisów
12

.  
Nale y podkre li , e od jako ci dokumentów ksi gowych oraz zawartych 

w nich informacji o operacjach i zdarzeniach gospodarczych wymagaj cych 

uj cia w ksi gach, zale y przydatno  informacji dostarczanych przez system 

rachunkowo ci. Tylko poprawnie sporz dzone dokumenty udziel  rzetelnej in-
formacji o przebiegu i skutkach operacji i zdarze  w jednostce, mog  pełni  

funkcj  dowodow  mi dzy innymi dla takich instytucji jak s dy czy urz dy 

skarbowe oraz posłu  sporz dzaniu sprawozda  na potrzeby udziałowców, 
akcjonariuszy czy kontrahentów. 

Klasyfikacja bł dów powoduj cych zniekształcenie rzetelnego obrazu sytu-

acji maj tkowo-finansowej przedsi biorstwa przedstawiona została w tab. 1. 
Warto równie  zauwa y , e du e znaczenie dla rzetelnej prezentacji wyni-

ków przedsi biorstwa ma stosowanie jednakowych zasad wyceny. Wynika to 

z ró nic w stosowaniu przepisów prawa bilansowego i podatkowego. Takie ró -

nice mog  by  przyczyn  tworzenia tzw. „cichych rezerw” poprzez zwi kszenia 
kosztów amortyzacji przy jednoczesnym zmniejszeniu zysku podlegaj cego 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Najcz ciej spotykane nieprawidłowo-

ci w tym obszarze to: 
 brak prawidłowej wyceny maj tku w walutach obcych,  

 nielikwidowanie rodków trwałych w przypadku zaniechania danego ro-

dzaju działalno ci, 

 niezłomowanie materiałów i towarów nie nadaj cych si  do dalszego 
u ytkowania, 

 wycena maj tku w przypadku upadło ci bez uwzgl dnienia zagro enia 

kontynuacji działalno ci w daj cej si  przewidzie  przyszło ci
13

. 

                                        
12 Por. K. W i n i a r s k a, Wewn trzna kontrola finansowo ksi gowa w firmie, ODDK, Gda sk 

2007, s. 96–99. 
13 Por. Ibidem, s. 100–104. 
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T a b e l a  1 

 

Klasyfikacja bł dów w sprawozdaniu finansowym 

 

Wyszczególnienie Rodzaje bł dów 

Zwi zek bł du z systemem ewidencyj-

nym 

 Niedostosowanie planu kont do potrzeb infor-

macyjnych 

 Technika prowadzenia rachunkowo ci 

 Brak przygotowania merytorycznego kadry 

ksi gowej 

 Bł dna interpretacja dowodów ksi gowych 

 Niespójne lub niejasne przepisy prawne rachun-

kowo ci i inne decyduj ce o uj ciu operacji go-

spodarczych 

Zwi zek bł du z polityk  rachunkowo ci 

 Wycena aktywów, pasywów, kosztów, przy-

chodów 

 Prezentacja informacji w poszczególnych pozy-

cjach sprawozdania finansowego 

 Brak informacji w sprawozdaniu finansowym 

Istotno  bł du dla oceny prawidłowo ci 

sprawozdania 

 Istotne 

 Nieistotne 

Zwi zek bł du z działaniem osób odpo-

wiedzialnych za sporz dzenie spra-

wozdania finansowego 

 Umy lne (oszustwa) 

 Przypadkowe 

 

r ó d ł o: J. C h l u s k a, Bł dy w sprawozdaniu finansowym, Centrum Rozwoju i Promocji 

AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 96. 

 
Dotychczasowe rozwa ania stanowi  ogóln  charakterystyk  zagadnie  

zwi zanych ze stosowaniem w przedsi biorstwie kreatywnej i agresywnej ksi -

gowo ci. W praktyce wykształciło si  wiele metod maj cych na celu zniekształ-

cenie rzeczywistego obrazu przedsi biorstwa. Wykorzystuje si  w nich głównie, 

albo luki prawne i niedoskonało ci prawa, albo co jest dosy  cz stym zjawi-
skiem w ksi gowo ci dowolno  w interpretowaniu niektórych zjawisk

14
. Tech-

niki kreatywnego i agresywnego ksi gowania, z którymi najcz ciej mo na si  

spotka  w zale no ci od obszaru ewidencji to: 
1. W zakresie ewidencji aktywów trwałych przedsi biorstwa

15
: 

 Zaliczenie do rodków trwałych aktywów zakupionych w celu dalszej 

odsprzeda y np. prawa do wieczystego u ytkowania gruntu, leasingu finanso-
wego lub krótkoterminowych lokat kapitału;  

                                        
14 Por. W. W s o w s k i, Cel, zakres i metody fałszowania sprawozda  finansowych, „Bank 

i Kredyt” 2002, nr 10, s. 64. 
15 Por. W. W s o w s k i, Kreatywna rachunkowo  fałszowanie sprawozda  finansowych, 

Difin, Warszawa 2010, s. 142. 
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 Uwzgl dnienie w rodkach trwałych wynajmowanych nieruchomo ci, 

które powinny by  zaliczone do inwestycji; 

 Zaliczanie do warto ci niematerialnych i prawnych, którymi s  nabyte 
przez jednostk  prawa maj tkowe nadaj ce si  do gospodarczego wykorzysta-

nia, mi dzy innymi: oprogramowania komputerowego b d cego usług , opro-

gramowania systemowego, które stanowi cz  warto ci rodka trwałego oraz 

programów wytworzonych we własnym zakresie; 
 Uznanie za odr bne rodki trwałe urz dze  b d cych cz ciami innego 

rodka trwałego, czyli niepełni cych samodzielnych funkcji u ytkowych i zali-

czanie ich do grupy maszyn biurowych na potrzeby amortyzacji; 
 Nieprawidłowe ustalenie stawek amortyzacji, okresu oraz przedmiotu 

amortyzacji. Ponadto, bł dem b dzie bezwzgl dne przyjmowanie stawek zawar-

tych w przepisach podatkowych bez uwzgl dnienia szczególnych warunków 
u ytkowania oraz amortyzowanie urz dze  nienadaj cych si  do u ytku  

np. ze wzgl du na trwałe zaprzestanie produkcji; 

 Wycena nieruchomo ci inwestycyjnych według warto ci godziwej, kiedy 

nie ma to uzasadnienia sytuacj  rynkow .
 
 

2. W zakresie ewidencji aktywów obrotowych przedsi biorstwa
16

: 

 Pobie ne rozliczanie ró nic inwentaryzacyjnych; 

 Niejasno ci dotycz ce wyceny. Brak jasno okre lonego sposobu wyceny 
materiałów i odchyle  od cen ewidencyjnych zapasów; 

 Nieprawidłowe ustalenie warto ci zapasów, np. brak korekty pomimo 

spadku ich warto ci u ytkowej i handlowej np. w skutek uszkodzenia; 
 Brak rzetelnie udokumentowanej inwentaryzacji, w tym brak uzgodnienia 

ró nic wynikaj cych z potwierdzenia sald, stanu ewidencyjnego a stanu po-

twierdzonego; 

 Ujmowanie faktur sprzeda y dotycz cych nast pnego okresu sprawoz-
dawczego na koncie „Rozrachunki z odbiorcami”. 

3. W zakresie ewidencji kapitałów własnych, zobowi za  i rezerw na zo-

bowi zania17: 
 Wykazywanie podwy szenia kapitału podstawowego mimo braku rze-

czywistego wniesienia tego podwy szenia; 

 Niewykazywanie nabytych akcji własnych jako zmniejszenia kapitału 

w bilansie; 
 Odnoszenie na kapitał ujemnego wyniku na sprzeda y inwestycji; 

 Nieprawidłowe pomniejszanie kapitału zapasowego o cało  kosztów 

emisji akcji; 

                                        
16 Por.: J. W i n i e w s k a, Oszustwa w rachunkowo ci zagro eniem dla prawidłowego stoso-

wania nadrz dnych zasad rachunkowo ci, „PR”, lipiec–wrzesie  2004, nr 3; Por. E. M c z y -

s k a, To zwykła defraudacja, „Rzeczpospolita”, 9 sierpnia 2002 r.; Por. K. W i n i a r s k a, op. cit. 
17 Por. W. W s o w s k i, Kreatywna rachunkowo …, op. cit., s. 144.; Por. K. W i n i a r s k a, 

op. cit. 
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 Niekorygowanie kapitału z aktualizacji wyceny w cz ci dotycz cej li-

kwidowanego lub sprzedawanego maj tku trwałego; 

 Nieutworzenie rezerw mi dzy innymi na gwarancje i por czenia pomimo 
zagro enia spłaty, decyzji o restrukturyzacji jednostki, zagro enia niekorzyst-

nymi wyrokami s dowymi lub decyzjami organów podatkowych lub na odprawy 

emerytalne; 

 Wykazywanie zobowi za  przeterminowanych bez naliczenia odsetek za 
zwłok . 

4. W zakresie ewidencji przychodów, kosztów i ustalania wyniku finanso-

wego
18

: 
 Niewła ciwa wycena kosztów wytworzenia wyrobów gotowych (np. po-

wy ej ceny sprzeda y netto) lub produkcji w toku; 

 Nagły wzrost przychodów ze sprzeda y w grudniu, przy czym w rzeczy-
wisto ci produkty nie opuszczaj  magazynów sprzedawcy a potencjalny odbiór 

realizowany jest nawet po pół roku; 

 Sprzeda  składnika aktywów trwałych, najcz ciej akcji lub udziałów 

z zyskiem i jednoczesnym jego odkupieniu. W tym przypadku spółka zwi ksza 
swój zysk na papierze oraz nast puje wzrost warto ci aktywów, na skutek odku-

pienia danego składnika aktywów trwałych po wy szej cenie, ni  ta która była 

wykazana w bilansie przed przeprowadzeniem operacji; 
 Zani enie kosztów danego okresu poprzez nieuprawnion  ewidencj  

kosztów jako wydatków inwestycyjnych;  

 Przekwalifikowanie inwestycji finansowych z długoterminowych na 
krótkoterminowe z równoczesnym przeszacowaniem ich warto ci. W wyniku 

przeprowadzenia takiej operacji nast puje zwi kszenie zysku oraz wzrost płyn-

no ci przedsi biorstwa, który jest wynikiem zwi kszenia warto ci inwestycji 

krótkoterminowych w aktywach obrotowych;  
 Ukrywanie strat w spółkach zale nych oraz przenoszeniu zobowi za  do 

spółek zale nych, których sprawozda  finansowych nie uwzgl dnia si  w spra-

wozdaniu skonsolidowanym; 
 Nieprawidłowe rozliczenie w czasie przychodów i kosztów. Do przycho-

dów np. zalicza si  w cało ci zaliczki w momencie ich otrzymania, niezale nie 

od stopnia zaawansowania realizacji umowy. Z takimi przypadkami cz sto mo -

na spotka  si  w bran y budowlanej lub leasingowej. Firmy budowlane cz sto 
zaliczaj  przychody do danego okresu w wielko ci nieproporcjonalnej do stop-

nia stanu zaawansowania prac budowlanych.  

Na podstawie przeprowadzonych rozwa a  mo na zaobserwowa , e prze-
suwanie poszczególnych wielko ci w strukturze sprawozdania finansowego na 

przykład mi dzy aktywami trwałymi a obrotowymi lub zobowi zaniami krótko 

i długoterminowymi pozostaje bez wpływu na wynik finansowy natomiast ma 

                                        
18

 Por. B. P r u s a k, op.cit., s. 152. 
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du e znaczenie przy obliczaniu wska ników finansowych. Zjawisko to jest istotne 

z punktu widzenia odbiorców sprawozdania finansowego. Przykładem mo e by  

analiza płynno ci lub zadłu enia przedsi biorstwa, gdzie zmiana struktury akty-
wów lub pasywów spowoduje korzystniejsz  ocen  badanego przedsi biorstwa.  

 

 
4. PODSUMOWANIE 

 

 

W kontek cie przeprowadzonych rozwa a  mo na postawi  hipotez , e 

dokonuj c badania kondycji finansowej przedsi biorstwa niezb dne jest posia-
danie wiedzy na temat stosowanych technik zarówno kreatywnej, jak i agresyw-

nej ksi gowo ci. Wynika to z faktu, e przydatno  przeprowadzonego badania 

sytuacji maj tkowo-finansowej przedsi biorstwa z jednej strony jest wypadkow  

profesjonalno ci warsztatu analitycznego, z drugiej strony dost pem do informa-
cji, który zale y od instrumentów ewidencyjnych w przedsi biorstwie, sposobu 

ich gromadzenia oraz struktury informacyjnej zarówno wewn trz, jak i na ze-

wn trz przedsi biorstwa.  
 

T a b e l a  2 

 

Nadu ycia w wybranych mi dzynarodowych korporacjach 

 

Korporacja Przedmiot nadu ycia 

C.E.C. Industries Corp. Zawy enie warto ci artykułów. 

Computone Corp. Uj cie fikcyjnych transakcji w celu zwi kszenia dochodu. 

Dominican Cigar Corp. 
Niezgodne z prawd  twierdzenie o posiadaniu cz ci akty-

wów uj tych w bilansie. 

First Merchants Acceptance Corp. 

Zaniechanie odpisu w koszty nale no ci nie ci galnych. 

Uj cie fikcyjnych operacji, które umo liwiły zatuszowanie 

tego faktu. 

Knowledge Ware Inc. 
Zawy enie wyniku finansowego wskutek przedwczesnego 

uznawania przychodu. 

Materials Sciences Corp. 
Zawy ona wycena zapasów oraz zani ona kwota zobowi -

za  wobec dostawców. 

Mercury Finance Co. 

Brak odpisu nale no ci nie ci galnych.  

Ujmowanie fikcyjnych operacji w celu zapobie enia spad-

kowi przychodów. 

Pepsi-Cola Puerto Rico 
Prezentowanie fikcyjnych zysków, gdy spółka ponosiła 

straty. 

Thor Industries Inc. Fałszowanie zapisów ksi gowych w celu ukrycia kradzie y. 

WIZ Technology Inc. 
Sterowanie fałszywymi przeciekami do prasy w celu wpro-

wadzenia w bł d kontrahentów. 
 

r ó d ł o: M. K u t e r a, A. H o ł d a, S. T. S u r d y k o w s k a, Oszustwa ksi gowe. Teoria 

i praktyka, Difin, Warszawa 2006, s. 39 i 40. 
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Konkluduj c mo na przyj , e drugi z wymienionych warunków jest 

główn  barier  w rzetelnej ocenie kondycji finansowej przedsi biorstw. W celu 

potwierdzenia skali problemu stosowania kreatywnej i agresywnej ksi gowo ci 
w tab. 2 zawarto przykłady nadu y  w wybranych mi dzynarodowych korpora-

cjach, których celem było poprawienie wizerunku jednostek w oczach poten-

cjalnych odbiorców informacji. 
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The aim of this paper is to present issues related to the reliable assessment of the financial 
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