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Uczestnicy życia gospodarczego potrzebują rzetelnych informacji finansowych o podmiotach 

gospodarczych. Informacje takie trafiają one do nich najczęściej w formie sprawozdań 

finansowych. Aby nie dopuścić do tego, że sprawozdanie zawiera błędy lub jest 

zafałszowane, a jednocześnie żeby je uwiarygodnić, niezależni biegli rewidenci badają 

prawdziwość i prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu. Takie badanie i przegląd 

historycznych, ujętych w sprawozdaniach informacji finansowych nazywa się rewizją 

finansową. 

Rewizja finansowa jest kosztowna, musi być przeprowadzona w ściśle określonym czasie, a 

badane populacje są bardzo liczne. Toteż badanie pełne jest w większości przypadków 

niemożliwe. Dlatego biegli rewidenci wykorzystują próbkowanie i na podstawie próby 

wnioskują o sprawozdaniu finansowym. Do wykonania tych zadań można zastosować 

statystykę, metodę reprezentacyjną. 

Charakter rewizji finansowej wymaga, aby stosowane przez audytorów metody i techniki 

były jak najbardziej efektywne. Jednocześnie, w trakcie badania biegły ma możliwość 

wykorzystania łatwo dostępnych i dokładnych dodatkowych informacji. Są one dostępne 

zarówno w fazie planowania, jak i przeprowadzania badania. Ich wykorzystanie może 

znacznie podnieść efektywność stosowanych w audycie metod statystycznych. 

Zidentyfikowane zależności pomiędzy dodatkowymi informacjami a rozkładami błędów w 

sprawozdaniach finansowych oraz jakością sprawozdań finansowych, mogą być 

wykorzystywane w trakcie badań różnych podmiotów w ciągu kolejnych lat. 

Przedmiotem pracy jest wykorzystanie dodatkowych informacji do planowania i 

przeprowadzania zadania audytowego. W ramach tego problemu rozważano zagadnienia 

zależności charakteru i wielkości błędów od cech badanego podmiotu. Wśród analizowanych 

cech audytowanej jednostki znalazły się m.in. przedmiot działalności, forma prawna, czas 

funkcjonowania, stopień niezależności, zasiadanie księgowego w zarządzie, liczba 

pracowników księgowości, wiek głównego księgowego, staż pracy głównego księgowego, 



wykształcenie głównego księgowego, wielkość zatrudnienia, suma bilansowa, wartość 

przychodów, zmiana wartości zysku / straty (rok poprzedni do roku badania), rentowność 

sprzedaży, wskaźnik płynności. Uzyskane wyniki wskazują, że liczba pozycji sprawozdania 

zawierających błąd zależy od stopnia niezależności jednostki (samodzielna, podmiot 

działający w grupie) oraz rentowności sprzedaży. Liczba błędów w wybranych pozycjach 

sprawozdania finansowego zależy najsilniej od rentowności sprzedaży oraz przedmiotu 

działalności, a wartość błędu względnego od tego, czy księgowy jest członkiem zarządu. Nie 

stwierdzono zależności pomiędzy cechami badanego podmiotu, a wartością ilorazu 

bezwzględnej wartości błędu dla pozycji Zysk (strata) netto i wartości istotności badania. 

Na podstawie wyników rocznej inwentaryzacji zapasów przeprowadzonej w sześciu 

zakładach produkcyjnych międzynarodowego koncernu, dokonano analizy charakteru 

rozkładu wartości błędów wynikających z nieprawidłowej rejestracji ilości zapasów. W 

przypadku magazynów, dla których frakcja elementów zawierających błąd była niższa 

stwierdzono, że rozkład wartości błędów wynikających z nieprawidłowej rejestracji ilości 

zapasów ma postać niestandardowej mieszanki rozkładu: rozkładu jednopunktowego 

skoncentrowanego w punkcie zero oraz rozkładu wartości błędów różnych od zera. Ponadto 

analiza wykazała, że wraz ze wzrostem wartości bezwzględnej liczba błędów maleje. 

Koncentracja wartości błędów wokół zera jest przyczyną niskich wartości średnich błędów, a 

także mediany wartości błędów. Jednocześnie, występujące składniki zapasów zawierające 

błędy o relatywnie dużej wartości bezwzględnej, wpływają na wysoki poziom zmienności 

mierzony odchyleniem standardowym. 

Nie stwierdzono zależności częstości błędów wynikających z nieprawidłowej rejestracji ilości 

zapasów od wartości księgowej elementu. Wyniki analizy nie potwierdzają również istnienia 

zależności wartości błędu wynikającego z nieprawidłowej rejestracji ilości zapasów zależy od 

wartości księgowej elementu. 

Oprócz analizy częstości występowania i wartości błędów, przeprowadzono także badanie 

charakteru rozkładów wartości księgowych elementów zapasów przed i po inwentaryzacji. 

W pracy dokonano również przeglądu stosowanych w audycie metod estymacji 

wykorzystujących dodatkowe informacje. Omówiono strategie estymacji wykorzystujące 

schemat losowania jednostek z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do ich wartości 

księgowej, zastosowanie estymatorów złożonych, wykorzystanie dodatkowej informacji do 

warstwowania populacji oraz podejście bayesowskie. 

Efektywność wybranych metod estymacji została przeanalizowana w ramach badania 

symulacyjnego. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie tych samych zbiorów 



zapasów, które posłużyły do analizy charakteru rozkładu wartości błędów. Badaniu 

symulacyjnemu poddano dodatkowo populacje o niższym odsetku składników zawierających 

błąd, utworzone na podstawie wybranych rzeczywistych zbiorów.  

Przedmiotem analizy była efektywność estymacji przedziałowej. Podstawowymi kryteriami 

podlegającymi ocenie były rzeczywista częstość pokrycia przez przedział ufności prawdziwej 

wartości szacowanego parametru (wartości globalnej błędu lub globalnej poprawnej wartości 

populacji) oraz średnia długość przedziałów ufności odniesiona do wartości księgowej zbioru. 

Badane metody szacowania przedziałów ufności można ogólnie podzielić na dwie grupy: 

metody wykorzystujące informacje o częstości występowania błędów w próbie do 

wyznaczania krańców przedziałów jak również metody, w których krańce przedziałów są 

wyznaczane jako ocena estymatora punktowego plus / minus krotność oszacowania 

odchylenia standardowego estymatora. 

Uzyskane wyniki potwierdzają, że zastosowanie dodatkowych informacji przez audytora 

zwiększa efektywność wnioskowania statystycznego o wielkości błędów lub poprawnej 

wartości pozycji w sprawozdaniach finansowych. Należy jednak wskazać, że żadna z 

badanych strategii losowania nie dała zadowalających rezultatów. W przypadku metod 

wyznaczania przedziałów ufności opartych na częstości występowania błędów, bez względu 

na schemat losowania, częstość pokrycia prawdziwej wartości przewyższała, ogólnie rzecz 

biorąc, nominalny poziom ufności, jednak długość tych przedziałów nie pozwoliłaby na ich 

praktyczne zastosowanie. Natomiast metody oparte na estymatorze punktowym i estymatorze 

jego odchylenia standardowego (błędu średniokwadratowego) przeważnie nie zapewniały 

odpowiedniej częstości pokrycia (częstość pokrycia była niższa od nominalnego poziomu 

ufności). Jednocześnie nierzadko długość tych przedziałów również była niezadowalająca. 

W pracy zaprezentowano także propozycję podziału próby pomiędzy audytorów o różnym 

doświadczeniu, mającą na celu zminimalizowanie wariancji (błędu średniokwadratowego) 

estymatora wartości globalnej pozycji sprawozdania pod warunkiem, że koszty związane z 

badaniem tej pozycji nie przekroczą ustalonego poziomu. Przyjęto, że osoby 

przeprowadzające badanie mierzą wartość składających się na badaną populację elementów 

oraz że model błędu pomiaru wartości elementu zależy od doświadczenia osoby, która tego 

pomiaru dokonuje. 

Analiza wyników przeprowadzonego wśród polskich biegłych rewidentów badania 

ankietowego pokazała, że metody statystyczne są postrzegane przez biegłych nie jako 

podstawowe, lecz jako pomocnicze. Większość biegłych rewidentów stosuje statystkę w 

rewizji finansowej, ale robi to rzadko. Jednocześnie audytorzy nie mają dostatecznej wiedzy 



ze statystyki i nie potrafią stosować jej w praktyce. Wyniki badania wskazują także, że biegli 

dostrzegają potrzebę pogłębienia wiedzy i umiejętności zastosowania statystki, jednak uznają 

ją za znacznie mniej ważną, niż potrzebę pogłębienia znajomości innych metod, procedur i 

technik badania. 


