
Rachunkowość 
a bezpieczeństwo

 firmy
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mRachunkowość ma bardzo duże 

znaczenie dla bezpieczeństwa 
działania firmy. Podstawową 
funkcją rachunkowości 
jest dostarczanie rzetelnej 
informacji dla użytkowników 
zewnętrznych i wewnętrznych, 
dlatego zasady jej prowadzenia 
zostały wystandaryzowane 
i uregulowane przepisami prawa.

MARZENA MAZUR, MAŁGORZATA PRZEPLASKO

O bowiązek i zasady prowadzenia ksiąg rachun-
kowych wynikają z ustawy o rachunkowości 
i standardów rachunkowości. Zgodnie z pod-

stawowymi zasadami, księgi rachunkowe powinny 
być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie 
i bieżąco.

Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne 
i bezbłędne, jeżeli dokonane w nich zapisy 

odzwierciedlają stan rzeczywisty oraz 
wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie 

wszystkie dowody księgowe, zapewniono 
ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania 

stosowanych procedur obliczeniowych.

Księgi rachunkowe są sprawdzalne, jeżeli umożli-
wiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich 
zapisów i sald oraz działania stosowanych procedur 
obliczeniowych, a w szczególności:
1.  udokumentowanie zapisów pozwala 

na identyfikację dowodów i sposobu 
ich zapisania w księgach rachunkowych 
na wszystkich etapach przetwarzania danych,

2.  zapisy uporządkowane są chronologicznie 
i systematycznie według kryteriów 
klasyfikacyjnych umożliwiających 
sporządzenie obowiązujących jednostkę 
sprawozdań finansowych i innych, 
sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych 
oraz dokonanie rozliczeń finansowych,
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3.  w przypadku prowadzenia ksiąg 
rachunkowych przy użyciu komputera 
zapewniona jest kontrola kompletności 
zbiorów systemu rachunkowości oraz 
parametrów przetwarzania danych,

4.  zapewniony jest dostęp do zbiorów danych 
pozwalających, bez względu na stosowaną 
technikę, na uzyskanie w dowolnym czasie 
i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy 
jasnych i zrozumiałych informacji o treści 
zapisów dokonanych w księgach.

Księgi rachunkowe prowadzone są bieżąco, jeżeli 
pochodzące z nich informacje umożliwiają spo-
rządzenie w terminie obowiązujących jednostkę 
sprawozdań finansowych i innych, w tym deklaracji 
podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finanso-
wych. Dodać należy, że rachunkowość musi być 
tak zaprojektowana, aby umożliwiła wyodręb-
nienie i uzyskanie danych dla celów obliczenia 
podatków.

Sprawdzalność i bieżące prowadzenie ksiąg jest 
możliwe aktualnie dzięki systemom informatycz-
nym. Od roku 2023 wszystkie firmy zobowiązane 
będą prowadzić księgi w sposób elektroniczny, aby 
móc przekazywać je okresowo do organów podat-
kowych. Na rynku działają dostawcy standardowych 
systemów finansowo-księgowych, które spełniają 
podstawowe wymogi ustawy o rachunkowości i są 
przeznaczone dla firm małych i średnich, niewy-
magających specyficznych rozwiązań w zakresie 
przetwarzania danych. Istnieją też rozwiązania dla 
dużych i bardziej złożonych organizacyjnie przedsię-
biorstw. Niektóre firmy decydują się na zamawianie 
systemów informatycznych „na wymiar”, tworzo-
nych tylko dla nich i niedostępnych dla rynku.

Systemy informatyczne stosowane powszechnie 
przez większe firmy to SAP, EXACT, a wśród średnich 
i małych przedsiębiorstw popularna jest Symfonia, 
CDN Optima.

Nasze biuro rachunkowe stawia na efektywność 
pracy, tak więc wspomagamy się systemami 
informatycznymi. Wymiana dokumentów i ko-
munikacja z klientami odbywa się za pomocą 
platformy do przesyłania, odczytywania oraz 
przechowywania dokumentów. Natomiast 
system finansowo-księgowy, poza wieloma 
zaletami jak integralność z zewnętrznymi syste-
mami, elastyczność oraz zgodność z przepisami, 
daje możliwość tworzenia zestawień finansowych 
opartych o wiele elementów – konta księgowe, 

projekty prowadzone w firmie oraz inne definio-
walne kategorie i wymiary. Dzięki wykorzystywanym 
przez nas systemom informatycznym jesteśmy 
w stanie dostarczać klientom na bieżąco dane do 
kontrolingu.

Z punktu widzenia spełnienia wymagań ustawy 
o rachunkowości w zakresie archiwizacji 
i dostępności danych istotne znaczenie ma 
sposób i bezpieczeństwo ich przechowywania. 

Przechowując dane klientów, korzystamy z serwerów 
zewnętrznych renomowanej firmy, która zapewnia 
właściwe zabezpieczenie i archiwizację danych.

Zgodnie z przepisami, za wykonywanie obowiązków 
w zakresie rachunkowości odpowiedzialność ponosi 
zarząd lub właściciel (w przypadku spółek osobo-
wych i działalności gospodarczych) nawet wówczas, 
gdy obowiązki te powierzone zostaną innej osobie 
lub firmie, np. zatrudnionej księgowej lub biuru 
rachunkowemu. Zarząd nie może więc scedować 

Marzena Mazur – biegły rewident i Małgorzata 
Przeplasko – wieloletnia manager w jednej z największych 
międzynarodowych firm świadczących usługi 
rachunkowe, w 2017 roku połączyły swoje kompetencje 
i doświadczenia, aby wypełnić niszę na rynku usług 
finansowych i stworzyć firmę oferującą usługi księgowe, 
audytorskie i podatkowe o wysokim standardzie.
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odpowiedzialności za rachunkowość, tj.  przede 
wszystkim za rzetelne, zgodne z przepisami pro-
wadzenie ksiąg oraz za sporządzanie, poddawanie 
badaniu oraz składanie do właściwych organów 
sprawozdań finansowych.

Ponadto na zarząd oraz radę nadzorczą (jeśli 
została powołana) ustawa o rachunkowości 
nakłada odpowiedzialność za poprawne sporzą-
dzanie sprawozdań finansowych. Wszyscy człon-
kowie tych organów odpowiadają solidarnie wobec 

spółki za szkody spowodowane ich działaniami 
lub zaniechaniami związanymi z nieprawidłowym 
sporządzeniem sprawozdań finansowych.

Sankcje za niewykonywanie obowiązków 
z zakresu rachunkowości mogą być 

wysokie – grozi za to kara grzywny lub 
pozbawienia wolności do 2 lat.

Mając tak dużą odpowiedzialność za dziedzinę, 
w której wielu członków organów spółek nie ma 
odpowiedniej wiedzy, firmy decydują się na powie-
rzanie prowadzenia ksiąg wykwalifikowanym biurom 
rachunkowym. Co prawda działania te nie zdejmują 
odpowiedzialności z zarządu czy właścicieli, ale 
umożliwiają dochodzenie roszczeń w przypadku 
popełnienia pomyłki przez biuro rachunkowe. Dzia-

łalność związana z usługowym prowadzeniem 
ksiąg rachunkowych podlega obowiązkowi 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywil-
nej, a więc ewentualne wyegzekwowanie 
odszkodowania jest łatwiejsze. 

Głównymi zewnętrznymi interesariuszami infor-
macji pochodzących z rachunkowości firmy są 
organy podatkowe oraz wierzyciele, w tym banki. 
Podmioty zewnętrzne, próbując egzekwować od-

powiedzialność od członków zarządu, podnoszą 
najczęściej zarzuty nierzetelności ksiąg i nieprawi-

dłowości w sporządzeniu sprawozdań finansowych.

Zapewnienie prawidłowej rachunkowości 
w firmie może ochronić ją przed negatywnymi 
skutkami i przynosi wymierne korzyści, 
do których należy zaliczyć:
–  organ podatkowy nie szacuje 

podstawy opodatkowania według 
własnych metod, lecz przyjmuje 
księgi firmy za rzetelne i ustala 
podatki na podstawie ksiąg,

–  brak narażenia firmy i jej organów 
(zarząd, rada nadzorcza) na kary 
(grzywna, pozbawienie wolności),

–  możliwość wczesnego wykrycia zagrożeń 
firmy, np. przesłanek utraty płynności 
a nawet przesłanek upadłościowych,

–  możliwość wykrycia nieprawidłowości 
spowodowanych błędami lub 
celowymi oszustwami.
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Dlatego istotne jest, z punktu widzenia bez-
pieczeństwa zarządu i firmy, aby funkcja informa-
cyjna rachunkowości była wykorzystywana przede 
wszystkim na bieżąco przez zarząd. Pozwala ona 
wykryć na wczesnym etapie nieprawidłowości i zi-
dentyfikować zagrożenia. Polega ona na badaniu 
i interpretacji informacji liczbowych generowa-
nych przez rachunkowość, na podstawie których 
zarząd powinien oceniać sytuację ekonomiczną, 
majątkową i finansową firmy. Informacje i wskaźniki 
finansowe w połączeniu z odpowiednią ich interpre-
tacją pozwalają na ocenę rentowności, płynności 
finansowej, efektywności wykorzystania zasobów 
oraz podejmowanie właściwych decyzji.

Oto ciekawy przykład z naszej praktyki, 
który podkreśla rolę rachunkowości. 
Zgłosiła się do nas firma pośrednicząca w sprzedaży 
biletów lotniczych. Była zobowiązana przedstawić 
przewoźnikowi opinię biegłego rewidenta w zakre-
sie spełniania wymaganych wysokości wskaźników 
finansowych. Wykonana przez nas wstępna analiza 
wykazała utrzymujący się od co najmniej trzech lat 
wysoki poziom należności u klienta. Wymagało to 
zbadania „jakości” tych należności pod względem 
możliwości ich odzyskania, tj. w pierwszej kolejności 
sprawdziliśmy wiekowanie tych aktywów. 

Po zbadaniu wiekowania okazało się, że 
wiele z tych należności pochodzi z okresu tuż 
przed przedawnieniem, a dłużnikami są m.in. 
instytucje z sektora finansów publicznych. To 
wzbudziło nasze podejrzenia i skłoniło nas do 

przeprowadzenia bezpośredniego potwierdzenia 
sald z tymi instytucjami. 

Bezpośrednie potwierdzenie polega na wysłaniu 
przez biegłego rewidenta do kontrahenta zapytań 
o saldo w jego księgach z naszym klientem. Okazało 
się, że wiele z tych należności nie istniało, ponieważ 
kontrahenci przedstawili dowody zapłaty gotówką, 
która w kasie spółki nie została ujęta. 

Nieuczciwa księgowa przywłaszczała 
gotówkę, pozostawiając salda 
z kontrahentami nierozliczone. Gdyby zarząd 
wykonywał bieżącą kontrolę danych 
pochodzących z rachunkowości, oszustwa 
księgowej dawno wyszłyby na jaw.

Firmy i ich zarządy, których sprawozdania finansowe 
są badane przez biegłego rewidenta, mogą czuć 
się bezpieczniej, ponieważ biegły, wydając opinię 
o sprawozdaniu finansowym, potwierdza rzetelność 
sytuacji majątkowej i finansowej firmy, jej wyniku 
finansowego oraz prawidłowość prowadzonych 
ksiąg rachunkowych i ich zgodność z ustawą 
o rachunkowości. W zakresie zgodności opinii ze 
stanem faktycznym biegły rewident podlega odpo-
wiedzialności karnej, która ma taki sam wymiar, jak 
w przypadku odpowiedzialności zarządu. Poza tym 
podczas badania biegły rewident dokonuje analizy 
finansowej firmy i ma obowiązek powiadomić zarząd 
o dostrzeżonych ewentualnych nieprawidłowościach 
i zagrożeniach.  

Warto podkreślić, 
że odpowiedzialność biegłego 
rewidenta oraz członków 
organów firmy w zakresie jej 
rachunkowości i sprawozdawczości 
finansowej reguluje wprost 
ustawa o rachunkowości, 
natomiast odpowiedzialność 
biura rachunkowego wynika 
przede wszystkim z przepisów 
prawa cywilnego.

Do artykułu w poprzednim numerze KB wkradł 
się  „chochlik drukarski” i omyłkowo zmienił 
nazwisko Pani Małgorzaty Przeplasko, za co bardzo 
przepraszamy!  Redakcja
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