
W tych celach powołano specjal-
ną organizację uprawnioną
do kontroli firm audytorskich

– Radę Nadzoru nad Księgowością Spó-
łek Publicznych. Ustawa nałożyła też
nowe wymogi na spółki giełdowe.
Przed epoką SOX ich zarządy przygoto-

wywały raporty zawierające dane na te-
mat sytuacji finansowej oraz wyników
działalności. Obecnie członkowie zarzą-
du podpisujący sprawozdania finansowe
– najczęściej prezes i członek zarządu od-
powiedzialny za finanse – muszą w każ-
dym raporcie okresowym wypowiedzieć

się na temat kontro-
li wewnętrznej doty-

czącej sprawozdaw-
czości finansowej. Mają

też obowiązek poświad-
czyć, że są odpowie-

dzialni za ustanowienie
i sprawowanie kontroli we-

wnętrznej nad tą sprawoz-
dawczością.

Wymogi SOX ograniczają za-
kres kontroli wewnętrznej

do sprawozdawczości finanso-
wej. Obligują przy tym spółki

do ujęcia w raporcie wszystkich istot-
nych informacji, które wymagają ujaw-
nienia. Dlatego zarządy firm notowa-
nych na giełdach amerykańskich (oraz
ich spółek zależnych, działających po-
za granicami Stanów Zjednoczonych,
w tym w Polsce) muszą stworzyć lub
udokumentować procedury, które
zwiększą prawdopodobieństwo m.in.
ujęcia wszystkich istotnych zdarzeń
i transakcji w sprawozdaniach finanso-
wych, ich prawidłowej wyceny i klasy-
fikacji. Zdarzenia takie, jak zawarcie
dużego kontraktu sprzedaży, kilkumi-
nutowa rozmowa telefoniczna, wysła-
nie kilku pracowników w delegację lub
zakup nowej siedziby powinny zostać
prawidłowo zaewidencjonowane, a na-
stępnie znaleźć się w sprawozdaniach
finansowych. Oczywiście są to opera-
cje różnego kalibru i ich udział w da-
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TOMASZ CICHOCKI
UPC Polska, Kierownik ds. ZgodnoÊci z SOX 404
Pierwszym etapem przygotowaƒ do wprowadzenia procedur SOX powin-
na byç analiza istniejàcego systemu kontrolnego w firmie. Nale˝y w tym
celu powo∏aç zespó∏ fachowców, który zweryfikuje obowiàzujàce proce-
dury oraz nakreÊli plan dalszych dzia∏aƒ. Powinien on sk∏adaç si´ z repre-
zentantów najwi´kszych dzia∏ów operacyjnych firmy, dzia∏u finansów, in-
formatyki oraz audytu wewn´trznego. Efektem przeglàdu b´dzie wczesne
zidentyfikowanie ewentualnych problemów wymagajàcych szybkiego roz-
wiàzania. Weryfikacja istniejàcego systemu kontroli wewn´trznej spó∏ki
powinna rozpoczàç si´ od oceny Êrodowiska kontrolnego spó∏ki (tzw. En-
tity Level Controls). Otoczenie kontrolne ma ogromny wp∏yw na postrzeganie kontroli w firmie – przede
wszystkim wprowadza dyscyplin´. W∏aÊciwy proces oceny ryzyka jest niezb´dny do efektywnego kon-
kurowania na rynku, utrzymywania stabilnoÊci finansowej oraz wysokiej jakoÊci wyrobów i us∏ug. Ja-
koÊç systemów informacyjnych i komunikacyjnych wewnàtrz spó∏ki w zasadniczy sposób wp∏ywa
na zdolnoÊç kierownictwa do podejmowania w∏aÊciwych decyzji, do sprawowania efektywnej kontro-
li nad spó∏kà oraz przygotowania wiarygodnych sprawozdaƒ finansowych. Istniejàce procedury i in-
strukcje operacyjne, administracyjne i finansowe, powinny obejmowaç wszystkie obszary dzia∏alno-
Êci spó∏ki, zapewniaç uzasadniony i logiczny podzia∏ obowiàzków pomi´dzy pracownikami oraz
w∏aÊciwie zabezpieczaç aktywa firmy. Monitorowanie i okresowa weryfikacja systemu kontroli ma
na celu upewnienie si´, ˝e wprowadzone procedury, instrukcje i zasady sà przestrzegane oraz ˝e sà
dostosowywane do zmieniajàcych si´ warunków dzia∏ania. Ocena jakoÊci Êrodowiska kontrolnego
spó∏ki ma zasadniczy wp∏yw na rodzaj procedur SOX, których przygotowywaniem powinien si´ zajàç
zespó∏ w nast´pnej kolejnoÊci. Podstawowà rzeczà jest identyfikacja kluczowych pozycji sprawozdaƒ
finansowych. W ocenie tej bierze si´ pod uwag´ zarówno wartoÊç pozycji w sprawozdaniach, jej z∏o-
˝onoÊç, wielkoÊç transakcji majàcych na nià wp∏yw oraz jej podatnoÊç na manipulacj´. Nast´pnie na-
le˝y przyjrzeç si´ g∏ównym procesom, których efektem sà zapisy ksi´gowe kszta∏tujàce danà pozy-
cj´. Oprócz identyfikacji, weryfikacji i dokumentowania procesów majàcych bezpoÊredni wp∏yw
na konkretne, istotne pozycje sprawozdaƒ finansowych, zespó∏ powinien dokonaç przeglàdu samego
procesu ich przygotowywania. Oprócz zrozumienia i opisu kluczowych procesów biznesowych pod-
stawowym zadaniem zespo∏u jest tak˝e identyfikacja zagro˝eƒ mogàcych doprowadziç do zniekszta∏-
cenia sprawozdaƒ finansowych oraz odpowiadajàcych im kontroli na ka˝dym etapie przebiegu proce-
sów. Ze wzgl´du na powszechne wykorzystywanie systemów informatycznych zespó∏ b´dzie musia∏
równie˝ uwzgl´dniç zwiàzane z nimi specyficzne ryzyko. 

Amerykaƒska ustawa Sarbanes-Oxley (SOX) wzmacnia
niezale˝noÊç audytorów, zabraniajàc im jednoczesnego
prowadzenia ksiàg, projektowania i wdra˝ania finansowych
systemów informatycznych oraz audytu wewn´trznego. 
Ma przywróç zaufanie inwestorów do rynków kapita∏owych
oraz zapewniç im dok∏adne i wiarygodne sprawozdania
finansowe. Czy mechanizmy przez nià wypracowane
odegrajà rol´ tak˝e w Polsce?

MAGDALENA DRAPA¸A

Kontrolerzy
dla kontrolerów

Prawid∏owe procedury



nych finansowych nie jest jednakowy.
W większości firm istnieje określony
sposób postępowania w takich przy-
padkach – duże organizacje zazwyczaj
wypracowały i spisały instrukcje dla
pracowników. W mniejszych firmach
te procedury zazwyczaj też istnieją, ale
często nie są sformalizowane i spisane.
W takim przypadku dostosowanie
do wymogów ustawy Sarbanes-Oxley
może zająć dużo czasu, ponieważ ko-
nieczne jest przygotowanie dokumen-
tacji, czyli opisu procesów i mechani-
zmów kontroli, które mają wpływ
na sprawozdania finansowe.

Ponadto ustawa Sarbanes-Oxley zobo-
wiązała podpisujących raporty do do-
konania oceny efektywności kontroli
wewnętrznej nie później niż 90 dni
przed datą sporządzenia sprawozda-
nia. Co to oznacza? Otóż, firmy, w tym
instytucje finansowe, muszą przyjrzeć
się poszczególnym mechanizmom kon-
trolnym i stwierdzić, czy działają one
prawidłowo, czy nie. Kontrole spełnia-

ją właściwie swoją rolę wówczas, gdy
skutecznie ograniczają ryzyko. Przykła-
dem może być wymóg, aby osoba au-
toryzująca płatność upewniała się, że
właściwej jakości towary zostały dostar-
czone lub usługi należycie wykonane.
Dodatkowo, jeden z rozdziałów usta-

wy nakłada na zarządy spółek obowią-
zek ujęcia w sprawozdaniu rocznym
oddzielnego raportu o ocenie kontroli
wewnętrznej – na koniec roku obroto-
wego. W sprawozdaniu musi znaleźć
się także informacja na temat wszelkich
istotnych zmian kontroli wewnętrznej,
które miały miejsce w IV kwartale. Au-
dytorzy badający raport roczny ocenia-
ją również działania zarządu w tym za-
kresie. Wydają oni opinię na temat

oceny procesu kontroli wewnętrznej
dokonanej przez spółkę oraz efektyw-
ności procedur kontrolnych w sprawoz-
dawczości finansowej.

Doświadczenia spółek, które wdraża-
ją wymogi SOX wobec kontroli we-
wnętrznej, pokazują, że cały proces jest
bardzo pracochłonny i kosztowny.
W większości firm pojawiła się zatem
konieczność zatrudnienia dodatko-
wych pracowników, którzy w pierw-
szym roku obowiązywania ustawy mu-
sieli przygotować dokumentację
procesów. Ale to nie wszystko. Firmy
stale muszą badać efektywność proce-
sów i kontroli, do czego także potrzeb-
ne jest ogromne zaangażowanie pra-
cowników. Z badań Ernst & Young
przeprowadzonych wśród 255 firm
w maju 2005 r. wynika, że:
● jedna czwarta dużych firm (o przy-
chodach przekraczających 20 mld do-
larów) przetestowała więcej niż 10 tys.
kontroli wewnętrznych,
● 24 proc. firm (przychody przekracza-
jące 5 mld dolarów, ale mniejsze niż 
20 mld dolarów) przetestowało ponad
5 tys. kontroli wewnętrznych,
● 59 proc. firm (o przychodach mniej-
szych niż 1 mld dolarów) przetestowa-
ło mniej niż 500 kontroli wewnętrznych.
Co daje akcjonariuszom informacja
na temat efektywności kontroli we-
wnętrznej nad sprawozdaniami finan-
sowymi? Aby odpowiedzieć na to py-
tanie, trzeba zastanowić się, czy
w obecnych czasach możliwe jest przy-
gotowanie wiarogodnych sprawozdań
finansowych – bez efektywnej kontroli
wewnętrznej, która zwiększa prawdo-
podobieństwo kompletności wszystkich

zdarzeń i transakcji. Co
daje ujęcie tylko rzeczywi-
stych (a nie fikcyjnych)
operacji, i to we właści-
wych kwotach? Jeśli weź-
miemy pod uwagę liczbę
wszystkich dokumentów,
które muszą zaksięgować
firmy w ciągu roku, oraz
złożoność transakcji – sta-

je się jasne, że skutecznie działający sys-
tem kontroli wewnętrznej jest kluczo-
wy przy przygotowywaniu sprawozdań
finansowych. Efektywna kontrola we-
wnętrzna przyczynia się także do wy-
eliminowania oszustw. Daje to możli-
wość zidentyfikowania i naprawy
słabych stron firmy.

Autorka jest pracownicà Ernst & Young 
Academy of Business. 

Audyt wewn´trzny

Ustawa Sarbanes-Oxley zobowiàza∏a 
podpisujàcych raporty do dokonania oceny
efektywnoÊci kontroli wewn´trznej nie 
póêniej ni˝ 90 dni przed datà sporzàdzenia
sprawozdania.
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MARIUSZ BEREÂNIEWICZ
Audytor Wewn´trzny, ABB Sp. z o.o.
Jednà z korzyÊci wdro˝enia wymogów SOX jest przyjrzenie si´ procesom
realizowanym wewnàtrz spó∏ki, które mo˝e uÊwiadomiç ich ró˝norodnoÊç
i byç pierwszym krokiem do ujednolicenia. Pozwala zidentyfikowaç czyn-
noÊci niepotrzebnie wykonywane w spó∏ce, nadmierne skomplikowanie pro-
cesów, dublowanie pracy przez ró˝ne osoby. Uzyskana wiedza mo˝e po-
zwoliç uproÊciç i usprawniç procesy. Zwi´kszenie wiarogodnoÊci danych
finansowych ma znaczenie tak˝e dla efektywnoÊci zarzàdzania przedsi´-
biorstwem. Sà one bowiem podstawà wi´kszoÊci decyzji, tak˝e strategicz-
nych. Zniekszta∏cenia danych na temat wyników osiàganych przez poszcze-
gólne dzia∏y przedsi´biorstwa mogà prowadziç do podejmowania przez kierownictwo b∏´dnych decyzji.
Jednym z pierwszych kroków powinno byç zastanowienie si´, czy poszczególne procesy przebiegajà
w ten sam sposób we wszystkich wydzia∏ach czy placówkach firmy. Mo˝e bowiem okazaç si´, ˝e ten
wydzia∏ w dwóch miejscach kupuje lub sprzedaje w odmienny sposób, pomimo tego, ˝e obydwie pla-
cówki korzystajà z tego samego systemu informatycznego. Powinny zwróciç na to uwag´ przede wszyst-
kim spó∏ki, których oddzia∏y powstawa∏y na skutek przejmowania innych firm. Kierownictwo projektu
staje wtedy przed decyzjà – dokumentowaç wiele odmian procesów i ewentualnie w przysz∏oÊci pró-
bowaç je ujednolicaç, czy te˝ najpierw opracowaç jeden proces i wdro˝yç go we wszystkich placów-
kach? Wybór drugiej opcji jest zasadniejszy. Szczególnie w sytuacji, kiedy bez wnikliwej analizy mo˝-
na powiedzieç, ˝e obecnie funkcjonujàce procesy wymagajà gruntownej naprawy. Jest to opcja w d∏u˝szym
okresie taƒsza – unika si´ dokumentowania procesów, jednoczeÊnie planujàc ich póêniejsze zmiany.
Wdro˝enie jednolitego procesu ju˝ na poczàtku pozwala tak˝e ograniczyç iloÊç pracy. A zatem wi´c i koszt
audytora zewn´trznego ju˝ przy pierwszej atestacji SOX. Nie b´dzie on bowiem musia∏ weryfikowaç efek-
tywnoÊci ró˝nych wersji jednego procesu. PodejÊcie to mo˝e byç jednak trudne do zrealizowania w krót-
kim czasie.

KATARZYNA PETELSKA
Starszy Audytor, Departament Audytu Wewn´trznego Kredyt Bank SA
Pomimo ˝e nasz bank nie jest spó∏kà podlegajàcà ustawie SOX, bardzo po-
wa˝nie traktuje zagadnienie kontroli wewn´trznej. Od kilku lat jest ona ocenia-
na przez audytorów wewn´trznych. W odró˝nieniu od tradycyjnego spraw-
dzania zgodnoÊci dzia∏ania poszczególnych jednostek organizacyjnych
z przepisami wewn´trznymi, audytorzy sprawdzajà efektywnoÊç systemu
kontroli wewn´trznej i jej adekwatnoÊç do poziomu ryzyka operacyjnego w po-
szczególnych procesach i produktach. Dla zapewnienia niezale˝noÊci, rapor-
tujà do Komitetu Audytu, wy∏onionego spoÊród cz∏onków Rady Nadzorczej.
Bank, jako emitent gie∏dowy i instytucja zaufania publicznego, musi szczegól-
nie dbaç o swojà wiarogodnoÊç. Dlatego koszty zwiàzane z funkcjonowaniem audytu sà uzasadnione. Po-
za tym praca audytorów, np. ocena kontroli w procesach zachodzàcych w banku, jest dla kadry zarzàdza-
jàcej narz´dziem u∏atwiajàcym analiz´ efektywnoÊci dzia∏ania i identyfikacji obszarów, w których mo˝liwe
sà usprawnienia.

Zarzàd te˝ oceniany

Obróci si´ na „plus”


