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Kontekst badania
Prawo powierza biegłym rewidentom przeprowadzanie badań jednostkowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w celu zwiększenia zaufania obywateli
i inwestorów do informacji w nich zawartych. Szczególną wagę ustawodawca nadał
badaniu sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego (dalej także: JZP)1, do
których należą m.in. spółki giełdowe, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe i fundusze inwestycyjne.
Audyt ustawowy jest procesem szczegółowo regulowanym. Biegli rewidenci, a więc
przedstawiciele

zawodu

zaufania

publicznego,

poświadczają,

że

podczas

sporządzania sprawozdania przestrzegane były przepisy prawa i zasady rzetelności i
staranności. Dzięki temu, opinia publiczna, regulatorzy rynku i inwestorzy mogą
zaufać, że wynik finansowy danego przedsiębiorstwa, np. banku, jest wiarygodny.
Ostatni światowy

kryzys finansowy

uwidocznił

przypadki niewystarczającej

rzetelności i wiarygodności niektórych audytów, szczególnie w systemowo istotnych
firmach sektora finansowego. Utrudniło to zidentyfikowanie wpływu „toksycznych”
aktywów w portfelach tych instytucji na ich wypłacalność, a zatem na ryzyko dla
systemu finansowego i realnej gospodarki. Reakcją na te zjawiska były szeroko
zakrojone przeglądy i reforma polityki badania sprawozdań finansowych w Unii
Europejskiej. Komisja Europejska wskazała w Zielonej księdze z 2010 roku2, że
rzetelność badania sprawozdań to klucz do przywrócenia zaufania do rynku,
przyczynia się ono do ochrony inwestorów i ogranicza koszty kapitału po stronie
spółek.
Prace podjęte na poziomie unijnym, m.in. przeprowadzone badanie rynku,
doprowadziły do powstania nowych regulacji w zakresie audytu ustawowego3. Już
na etapie konsultacji nowych przepisów ustalono główne obszary problemowe:
1

W rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn.
zm.).
2
Zielona księga — Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu. Bruksela, dnia
13.10. 2010, KOM(2010) 561 wersja ostateczna.
3
Efektem prowadzonych na poziomie unijnym prac był m.in. raport firmy Oxera Ownership rules for audit
firms and their consequences for audit market concentration.
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- „koncentracja na rynku i brak wyboru” 4;
- brak możliwości zagwarantowania i wykazania niezależności biegłego
rewidenta i firmy audytorskiej w ramach obecnego modelu, w którym
rewizja finansowa stała się de facto jedną z licznych usług komercyjnych;
- istnienie rozbieżności pomiędzy tym, czego oczekują zainteresowane strony
(inwestorzy) od badań sprawozdań finansowych a tym co rzeczywiście
wykonują biegli rewidenci.
W rezultacie przygotowany został pakiet legislacyjny w sprawie audytu —
rozporządzenie 537/2014 oraz dyrektywa 2014/56/UE5. Najważniejszymi celami
niniejszego pakietu jest: jaśniejsze określenie roli biegłego, zapobieganie wszelkim
konfliktom interesów wynikającym ze świadczenia usług niebędących badaniem,
poszerzenie wyboru firm audytorskich świadczących usługi JZP, a także poprawa
efektywności nadzoru.
Państwa członkowskie mają zapewnić przyjęcie przepisów koniecznych do
zachowania zgodności z ww. pakietem legislacyjnym do 17 czerwca 2016 r. W
związku z tym w Ministerstwie Finansów trwają prace m.in. nad wprowadzeniem
zmian do ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze
publicznym (dalej także: Ustawa lub ustawa o biegłych rewidentach).

Cele badania
Prace toczące się na poziomie unijnym od 2007 r.6 były jedną z przesłanek
wszczęcia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów badania krajowego
rynku usług audytu finansowego, doradztwa i usług konsultingowych. W ramach

4

Wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (KOM(2011) 779 wersja
ostateczna).
5
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/56/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań
rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz. Urz. UE L 158 z
27.05.2014, str. 196–226).
6
Na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług powstał raptor firmy Oxera Ownership
rules for audit firms and their consequences for audit market concentration.
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badania przeanalizowano odpowiedzi udzielone przez ponad 300 przedsiębiorców —
firmy audytorskie, spółki notowane na Rynku Głównym GPW oraz na NewConnect,
banki krajowe, a także kancelarie prawne. Swoim zakresem obejmuje on sześć lat
działalności firm audytorskich na rynku.
Badanie UOKiK inspirowane było szeregiem opracowań, poprzedzających wydanie
nowych regulacji w UE. Wskazywały one na wysoki poziom koncentracji rynku i
zdominowanie przez tak zwaną „wielką czwórkę”, czyli globalne sieci7 audytorskie
KPMG, Ernst & Young8, PwC9, Deloitte — audytów największych spółek giełdowych
w poszczególnych państwach członkowskich UE.
Badanie Urzędu nawiązywało także do działań realizowanych w Wielkiej Brytanii, w
tym do:
- badania rynku świadczenia usług audytu ustawowego dużym firmom w
Wielkiej Brytanii, przeprowadzonego przez Office of Fair Trading10 (dalej
także: OFT)11;
- raportu Competition Commission (dalej także: CC)12 z badania świadczenia
usług audytu ustawowego dużym firmom w Wielkiej Brytanii13;
- raportu firmy Oxera: Competition and choice in the UK audit market14;
-

raportu Izby Lordów — Auditors: Market concentration and their role 15.

Celem badania była m.in. szczegółowa analiza czynników, które determinują wybór
firmy audytorskiej oraz dynamikę zmian struktury rynku w Polsce. Skupiało się ono
także na szeregu problemów zidentyfikowanych przez instytucje funkcjonujące w

7

Zgodnie z art. 2 pkt 9 Ustawy.
Obecnie firma funkcjonuje pod nazwą EY.
9
Wcześniej PricewaterhouseCoopers.
10
Urząd był odpowiedzialny za ochronę praw konsumentów w Wielkiej Brytanii. Został zlikwidowany 1
kwietnia 2014 r., a jego zadania zostały przekazane do Competition and Markets Authority (CMA) i Financial
Conduct Authority.
11
Wyniki badania zostały opublikowanie w języku angielskim na stronie: https://www.gov.uk/cmacases/statutory-audit-services-market-investigation.
12
Urząd ds. ochrony konkurencji w Wielkiej Brytanii, został zlikwidowany 1 kwietnia 2014 r., a jego zadania
zostały przekazane do Competition and Markets Authority.
13
Raport dostępny jest w języku angielskim na stronie: https://www.gov.uk/cma-cases/statutory-audit-servicesmarket-investigation.
14
Raporty dostępne są w języku angielskim na stronie http://www.oxera.com.
15
House of Lords, Select Committee on Economic Affairs 2nd Report of Session 2010–11, Auditors: Market
concentration and their role, Volume I: Report.
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ramach innych jurysdykcji na przykład na problemie wpływu niezależności audytora
na konkurencję (kwestia analizowana po upadku sieci Arthur Andersen w Stanach
Zjednoczonych, czego konsekwencją było przyjęcie Sarbanes-Oxley Act).

Charakterystyka rynku
Przystępując do zdefiniowania rynku właściwego przeanalizowano wcześniejsze
opracowania

odnośnie

rynku

audytu

opublikowane

przez

brytyjski

organ

antymonopolowy oraz Komisję Europejską. Otrzymane wnioski porównano także z
decyzjami Komisji dotyczącymi koncentracji największych firm audytorskich.
Ostatecznie jako kluczowy dla badania rynek zdefiniowano rynek świadczenia
usług audytu ustawowego na rzecz spółek notowanych na Rynku Głównym
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej także: GPW).
Ponadto, mając na uwadze wymienione wcześniej opracowania, zadecydowano, że
przeprowadzona zostanie dodatkowo analiza:
- rynku audytu ustawowego spółek z indeksu WIG20;
- audytu ustawowego jednostek zainteresowania publicznego.
Poniżej zaprezentowano kluczowe ustalenia odnośnie poszczególnych segmentów,
począwszy od rynku audytu spółek giełdowych, w tym WIGu20, a następnie audytu
jednostek o dużym znaczeniu publicznym — za jakie ustawodawca uznał JZP.

Rynek audytu ustawowego spółek giełdowych
Na polskim rynku świadczenia usług audytu ustawowego na rzecz spółek
notowanych na GPW kluczową rolę odgrywają firmy wielkiej czwórki.
W latach 2008–2013 wartość rynku kształtowała się na poziomie ok. 39–53 mln zł.
Jego najwyższa wartość przypadała na 2008 r. oraz 2011 r. Natomiast największy
spadek można zaobserwować w 2012 r. Otrzymane wyniki oraz przekazane przez
firmy audytorskie opinie sugerują, że na rynku występuje presja cenowa.
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W całym badanym okresie wielka czwórka posiadała ok. 80% udziałów w rynku.
Natomiast jej największym konkurentem na badanym rynku była również należąca
do międzynarodowej sieci firma BDO sp. z o.o.16.
Analiza rynku audytu ustawowego spółek giełdowych wykazała, że w latach 2008–
2011 rynek ten można było określić jako wysoce skoncentrowany, natomiast
aktualnie, rozpatrując lata 2012–2013 można mówić o umiarkowanej koncentracji.
Cztery firmy generują ok. trzy czwarte przychodów ze sprzedaży na rynku.
Struktura rynku audytu spółek giełdowych ma cechy oligopolu.
Poziom cen
W

celu ustalenia jak kształtują

się ceny

audytu ustawowego spółek z

poszczególnych indeksów giełdowych przeprowadzono analizę ich średniego
poziomu w latach 2009–2013. Otrzymane wyniki wskazują, że średni poziom cen
audytu największych spółek giełdowych jest zdecydowanie wyższy od średnich cen
audytu spółek z indeksów mWIG40 i sWIG80. Średnia cena audytu dla indeksu
WIG20 wynosiła 775–981 tys. zł. W tym samym czasie średnie ceny dla indeksów
mWIG40 i sWIG80 kształtowały się na zdecydowanie niższym poziomie, odpowiednio
236–266 i 165–187 tys. zł. Należy podkreślić, że ze względu na zmiany w składach
indeksów, część informacji odnośnie poziomu cen należy traktować umownie.
Niemniej, ze względu na datę przekazania danych, za w pełni rzetelne należy
uznać dane odnośnie ostatniego analizowanego roku. Biorąc pod uwagę 2013 r.,
średnia cena audytu spółki z indeksu WIG20 była 3 razy wyższa niż cena audytu
spółki z mWIG40 i niemal 5 razy wyższa niż cena audytu spółki z sWIG80.
Wybór podmiotu uprawnionego
W ramach badania Urząd zweryfikował także w jakim trybie dokonywany był ostatni
wybór podmiotu uprawnionego przeprowadzającego obowiązkowe roczne badanie
sprawozdania finansowego w spółkach giełdowych. Większość firm wykorzystywała
w tym celu zapytanie ofertowe, przy czym, im indeks obejmował mniejsze spółki
tym ww. tryb był powszechniejszy — od 42,1% w przypadku indeksu WIG20 do 86,7%

16

Firma należy do międzynarodowej sieci firm audytorskich BDO. Jej siedziba znajduje się w Brukseli.
Również w ujęciu globalnym sieć jest uważana za największego konkurenta wielkiej czwórki na rynku audytu.
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w przypadku indeksu sWIG80. Rzadziej spółki wybierały audytora w drodze
przetargu — od 3,3% (sWIG80) do 31,6% (WIG20).
W ramach badania ustalono także jakie czynniki mają największy wpływ na wybór
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. Wyniki pokazują,
że najwięcej ankietowanych spółek dokonując wyboru firmy audytorskiej kierowało
się wcześniejszym doświadczeniem podmiotu w audycie danej branży — 24,7%.
Natomiast 18,8% ankietowanych emitentów wskazywało na znaczenie renomy lub
pozycji rynkowej, często mierzonej miejscem zajmowanym w wybranym rankingu.
Równie ważne było doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu spółek giełdowych
(17,6%).
Ponadto 4 spółki z WIGu20, w postępowaniu dotyczącym wyboru audytora,
uzależniało decyzję od wartość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC.
Komitety audytu
Chociaż to akcjonariusze są właścicielami spółki, to zarząd odpowiada za jej
prowadzenie,

w tym

także

za

zawarcie

umowy

o

badanie

sprawozdania

finansowego. Ze względu na możliwy konflikt interesów ustawa o biegłych
rewidentach

wymaga

funkcjonował

komitet

(z

pewnymi

audytu,

do

wyjątkami)
którego

by

zadań

w spółkach
w

giełdowych

szczególności

należy

rekomendowanie radzie nadzorczej firmy audytorskiej oraz monitoring jej
niezależności.

Przeprowadzona na potrzeby badania analiza wykazała, że największy odsetek
spółek posiadających komitet audytu miały spółki z WIGu20 — wśród analizowanych
94,7% powołało komitet. Dla pozostałych indeksów powyższa wartość przedstawiała
się następująco: WIG30 — 85,7%, mWIG40 — 63,9%, sWIG80 — 60%. Ponadto
zdecydowana większość spółek powołała komitet audytu przed 2009 r., czyli
jeszcze przed datą wejścia w życie przepisów Ustawy. Ustalono także, że
zdecydowana większość komitetów, w badanych spółkach, funkcjonuje na
podstawie regulaminu, który definiuje zadania komitetu i umocowuje go w
strukturze firmy.
6

Rynek audytu ustawowego spółek z indeksu WIG20
W trakcie analizy rynku audytu ustawowego spółek giełdowych szczególną uwagę
poświęcono audytowi spółek z indeksu WIG20. Decyzja o przeprowadzeniu analizy
tego segmentu rynku była podyktowana m.in. ustaleniami firmy badawczej Oxera,
która wskazała w raporcie przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, że
możliwe jest analogiczne wyznaczenie rynku produktowego — jak w przypadku
Wielkiej Brytanii — dla pozostałych państw członkowskich UE (w tym Polski). W ww.
opracowaniu rynek produktowy został określony jako rynek świadczenia usług
audytu ustawowego spółkom notowanym na FTSE 350 (350 największych spółek na
giełdzie w Londynie). Zaznaczono przy tym, iż w przypadku Polski należy mieć na
uwadze fakt, że indeks najbardziej płynnych spółek jest tworzony zaledwie przez
20 podmiotów.
W latach 2011–2013 wartość tak określonego rynku kształtowała się na poziomie ok.
15–16 mln zł. Można domniemywać, że podobnie jak w większości państw
członkowskich UE, rynek audytu ustawowego największych i najbardziej płynnych
spółek giełdowych jest dojrzały. Badanie wykazało, że w analizowanym okresie
sprawozdania spółek z WIGu20 badała wyłącznie wielka czwórka. Rynek ten należy
zatem uznać za wysoce skoncentrowany.

Rynek audytu ustawowego jednostek zainteresowania publicznego
Na potrzeby niniejszego opracowania, jednym z wyznaczonych dodatkowo
segmentów

rynku

produktowego

był

rynek

audytu

ustawowego

jednostek

zainteresowania publicznego. Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach do takich
jednostek zalicza się m.in.:
- emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym;
- banki krajowe;
- spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
- zakłady ubezpieczeń;
- otwarte fundusze emerytalne;
- fundusze inwestycyjne.
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Są to przede wszystkim podmioty o dużym znaczeniu publicznym, wchodzące w
skład grup kapitałowych, których działalność regulowana jest szczegółowymi
przepisami prawa. Wyodrębnienie tego segmentu było związane m.in. ze
szczególną wagą, jaką zarówno ustawodawca unijny, jak i krajowy, przywiązuję do
tak określonych podmiotów, działających głównie w ramach rynku finansowego.
Wartość tak zdefiniowanego rynku, w latach 2008–2013, kształtowała się na
poziomie ok. 73–90 mln zł. Analogicznie jak w przypadku rynku audytu ustawowego
spółek giełdowych, łączne udziały wielkiej czwórki w ciągu sześciu badanych lat
utrzymywały się na niemal niezmiennym poziomie ok. 80%.
Otrzymane wyniki są do pewnego stopnia zbieżne z wnioskami Komisji Europejskiej
i wskazują, że rynek ten jest wysoce skoncentrowany (wyjątek stanowił rok 2012 —
gdzie można mówić o umiarkowanej koncentracji) i miał cechy oligopolu. 17

Rynek doradztwa oraz struktura przychodów firm audytorskich
Zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach podstawowym przedmiotem
działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest
wykonywanie czynności rewizji finansowej (czyli badania i przeglądów sprawozdań
finansowych, a także innych usług poświadczających). Ponadto firmy audytorskie
mogą świadczyć wyłącznie określone w Ustawie usługi doradcze, wśród których jest
m.in. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo podatkowe czy
doradztwo w zakresie zarządzania. Natomiast ustawodawca nie odnosi się w żaden
sposób do faktu, iż część podmiotów uprawnionych funkcjonuje na rynku w ramach
grup kapitałowych, które świadczą szeroko pojęte usługi konsultingowe.
Mając na uwadze kwestie wpływu poziomu wynagrodzenia na niezależność biegłego
rewidenta i firmy audytorskiej oraz przedstawiane w zagranicznych opracowaniach
17

W uzasadnieniu przedstawionego 30.11.2011 r. przez Komisję Europejską Wniosku rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (KOM(2011) 779 wersja ostateczna) wskazano, że
rynek jest na tyle spolaryzowany, że rzadko zdarza się, aby badania sprawozdań finansowych JZP dokonywała
firma spoza wielkiej czwórki — w większość państw członkowskich przeprowadza ona badania ponad 85%
dużych spółek giełdowych.
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informacje na temat rosnącej wartości globalnego rynku doradztwa i wiodącej na
nim roli wielkiej czwórki przeprowadzono badanie struktury przychodów firm
audytorskich.
Wyniki badania wskazują, że w latach 2008–2013 czynności rewizji finansowej,
które zgodnie z przepisami Ustawy powinny być podstawowym przedmiotem
działalności firm audytorskich, stanowiły 50–57% łącznej wartości ich przychodów w
Polsce. Uwagę zwraca fakt, że najniższy ich udział przypadał na ostatni badany rok
— 2013.
Przeprowadzona analiza struktury przychodów grup kapitałowych firm audytorskich
pokazała, że szeroko rozumiane usługi doradcze (w tym usługi świadczone z art. 48
Ustawy) stanowiły od 74 do 81% łącznej wartości osiąganych w Polsce przychodów
ze sprzedaży badanych grup kapitałowych.
Ponadto szczegółowa analiza wykazała, że to szeroko rozumiane doradztwo a nie
audyt ustawowy, stanowi najważniejsze źródło przychodów grup kapitałowych firm
audytorskich od badanych spółek giełdowych. Zgodnie z wynikami, audyt
przedstawiał średnio tylko ok. 20% łącznej wartości przychodów. Ta tendencja była
jeszcze bardziej widoczna w przypadku badanych wyłącznie przez wielką czwórkę
spółek z indeksu WIG20.
Firmy doradcze poproszono także o opinię na temat wpływu jaki na konkurencję na
krajowym rynku usług doradztwa ma fakt, że firmy audytorskie w ramach swojej
grupy kapitałowej wykonują zarówno wymagane ustawowo usługi badania
sprawozdań finansowych, jak i doradztwa. Ankietowane firmy doradcze w
przekazanych opiniach podkreślały, że łączenie takich usług w ramach jednej grupy
pozwala wielkiej czwórce lepiej dopasować ofertę usług doradczych i zapewnia
przewagę negocjacyjną. Ponadto wypracowane relacje z klientem audytu mogą
wpływać na jego decyzje odnośnie pozostałych usług.
Szczegółowe badanie wartości przychodów ze sprzedaży poszczególnych grup
kapitałowych pokazało wyraźną przewagę jaką posiada wielka czwórka nad
pozostałymi firmami. Ta dysproporcja odnosi się zarówno do wartości przychodów
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podmiotów uprawnionych, jak i pozostałych firm z grupy (zajmujących się
doradztwem). Ponadto, zgodnie z szacunkami, w latach 2008–2013 te cztery
największe sieci odpowiadały za ok. 87–89% łącznej wartości przychodów firm
doradczych analizowanych grup kapitałowych.
W trakcie badania Prezes Urzędu wziął także pod uwagę fakt, że same firmy z
wielkiej czwórki, w nadesłanych opiniach, wskazywały, że de facto ich
największymi konkurentami na rynku doradztwa nie są pozostali audytorzy, ale
międzynarodowe firmy doradcze. W związku z tym, firmy wskazane przez wielką
czwórkę, jako jej najwięksi konkurenci na tym rynku, również objęto badaniem.
Wyniki analizy wskazują, że to przede wszystkim wielka czwórka należy do
największych firm doradczych w Polsce. Na tle pozostałych ankietowanych firm
wyróżnia się wyłącznie grupa Accenture, która w latach 2008–2013 należała do
piątki największych firm doradczych (w latach 2011–2013 do pierwszej trójki).
Ponadto należy jeszcze wspomnieć, że zgodnie z zapisami rozporządzenia nr
537/2014 badanie sprawozdań finansowych i doradztwo powinny być prowadzone
z różnych perspektyw, a zacieranie różnic może prowadzić do negatywnych
konsekwencji, czemu należy przeciwdziałać.
Otrzymane wyniki wskazują na rosnące znaczenie usług doradczych w strukturze
osiąganych na rynku polskim przychodów, szczególnie w odniesieniu do grup
kapitałowych firm audytorskich. W tym miejscu warto wskazać, że Komisja
Europejska dostrzegła zagrożenie jakie dla niezależności biegłego rewidenta może
stanowić poziom oraz struktura wynagrodzenia otrzymywanego od badanej
jednostki. Zgodnie z przepisami pakietu legislacyjnego w sprawie audytu,
świadczenie przez biegłych rewidentów, firmy audytorskie lub członków ich sieci
niektórych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych na rzecz badanej
jednostki, jej jednostki dominującej i jednostek kontrolowanych przez nią na
terytorium Unii, zostało zakazane.
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Klauzule „wyłącznie wielka czwórka”
Analiza informacji przekazanych, w ramach badania, przez część firm audytorskich
wskazywała na możliwość stosowania przez podmioty z sektora bankowego w
umowach dotyczących udzielenia kredytu klauzul zobowiązujących klientów do
skorzystania z usług audytorów z wielkiej czwórki — tzw. klauzule „wyłącznie
wielka czwórka” (z ang. Big Four Only).
W związku z powyższym, Urząd zwrócił się do wszystkich banków krajowych
o wskazanie, czy faktycznie ww. zapisy występowały w umowach kredytowych.
Analiza otrzymanych odpowiedzi pokazała, że w latach 2001–2012 tzw. klauzule
„wyłącznie wielka czwórka” były stosowane przez 21 na 47 badanych krajowych
banków. Z otrzymanych informacji wynika, że klauzule są powszechną praktyką
rynkową, dotyczącą przede wszystkim kredytów konsorcjalnych (udzielanych
wspólnie przez kilka, niekiedy kilkanaście banków). Część z nich ma charakter
otwarty, tzn. oprócz wskazania z nazwy grupy audytorów (najczęściej wielkiej
czwórki) na końcu pojawiał się zapis umożliwiający wybór innego podmiotu
uprawnionego, za wcześniejszą, wzajemną zgodą kredytodawców. Większość
klauzul sporządzona była w języku angielskim co wiąże się z faktem, iż w
konsorcjach bankowych brały udział międzynarodowe instytucje finansowe.
Z ustaleń Urzędu wynika, że takie zapisy w umowach kredytowych wywodzą się ze
standardów organizacji prawa brytyjskiego Loan Market Association, zajmującej się
opracowywaniem praktyk i standardowej dokumentacji dotyczącej kredytów
konsorcjalnych.
Zasadne wydaje się stwierdzenie, że klauzule nawet w swojej otwartej formie,
faworyzują określoną grupę i ograniczają w ten sposób wybór podmiotu
uprawnionego. Mogą one tym samym stanowić barierę wejścia na rynek audytu
ustawowego dla innych firm audytorskich.
Zgodnie z nowymi przepisami unijnymi w sprawie audytu klauzule umowne
ograniczające możliwość wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej do
określonej kategorii będą zakazane, natomiast już istniejące uznano za nieważne.
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Znaczenie reputacji
Komisja

Europejska

w

swoich

decyzjach

dotyczących

koncentracji,

które

doprowadziły m.in. do ukształtowania się obecnej struktury rynku audytu,
stwierdziła, że działalność sieci audytorskich opiera się w dużej mierze na wspólnej
marce i jej reputacji. Mając na uwadze powyższe ustalenia, a także akcentowany w
aktualnych opracowaniach obcojęzycznych problem istnienia na rynku tzw. efektu
IBM18, czyli traktowania wyboru lidera rynku, w tym przypadku wielkiej czwórki,
jako minimalizacji ryzyka, Prezes Urzędu postanowił ustalić jakie znaczenie dla
badanych podmiotów na rynku krajowym ma reputacja.
Z opinii przekazanych zarówno przez audytorów, jak i spółki giełdowe wynika, że
reputacja stanowi bardzo istotny element wyboru podmiotu uprawnionego,
sprzyjający wielkiej czwórce, oparta zarówno na faktycznych, jaki i postrzeganych
różnicach ze średnimi firmami.
Wyniki przygotowanej ankiety wskazują, że według zdecydowanej większości firm
audytorskich (80%) i ponad 60% spółek giełdowych zatrudnienie firmy o dobrej
reputacji pozwala osobie odpowiedzialnej za wybór uniknąć krytyki ze strony
udziałowców, zarządu lub zewnętrznych doradców.
Ponadto część ankietowanych postrzega reputację jako pochodną doświadczenia
audytora w badaniu sprawozdań spółek z danego sektora, spółek giełdowych, lub
międzynarodowych grup kapitałowych.
O znaczeniu omawianego czynnika mogą świadczyć ponadto zapisy w omawianych
wcześniej klauzulach stosowanych w umowach udzielenia kredytu konsorcjalnego,
gdzie odnoszono się do renomy i reputacji firmy audytorskiej.

Efekt IBM (ang. IBM effect) — strategia marketingowa odnosząca się do stwierdzenia: „Nikt, nigdy nie został
zwolniony za zakup IBM (z ang. „No one ever got fired for buying IBM”) — natomiast w kontekście
przeprowadzonego badania — za zatrudnienie wielkiej czwórki. Strategia oznaczająca, że wybór lidera rynku jest
wyborem najbezpieczniejszym, nawet jeśli pozostałe firmy oferują lepszy, tańszy produkt/usługę, ale ich wybór
wiąże się z większym ryzykiem.
18
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Kluczowe wnioski
Podsumowując, kluczowe wnioski wynikające z analizy zgromadzonego materiału są
zbieżne z ustaleniami na szczeblu unijnym i przedstawiają się następująco:
- rynek

audytu,

podobnie

jak

w

wielu

innych

krajach,

jest

silnie

skoncentrowany i występuje na nim czterech wyraźnych liderów — EY, PwC,
KPMG, Deloitte, którzy dominują całkowicie w niektórych segmentach tego
rynku, takich jak WIG20;
- występujące w Polsce, podobnie jak w innych krajach UE, wysokie bariery
wejścia i wynikający z nich brak nowych znaczących konkurentów dla
wielkiej czwórki dodatkowo powodują, iż zasadniczo nie jest to sytuacja
korzystna dla rozwoju konkurencji i może powodować, że rynek nie będzie
funkcjonował w pełni skutecznie;
- w odniesieniu do rynku krajowego, należy szczególnie wnikliwie badać
wszelkie możliwe koncentracje pomiędzy firmami z wielkiej czwórki19 — przy
czym szansą na zwiększenie konkurencji na rynku mogłoby być połączenie
średnich sieci audytorskich20 i powstanie w ten sposób podmiotu zdolnego w
większym stopniu konkurować z największymi przedsiębiorcami na rynku;
- reputacja stanowi bardzo istotny element wyboru podmiotu uprawnionego,
sprzyjający wielkiej czwórce, a wybór audytorów z największych sieci jest
postrzegany jako minimalizacja ryzyka;
- w niektórych sytuacjach banki działające w Polsce, tak jak w innych krajach
UE, ograniczały możliwość wyboru firmy audytorskiej stosując tzw. klauzule
„wyłącznie wielka czwórka” — nowe przepisy unijne zakazują stosowania
ww. klauzul;

19

Zgodnie z analizami przedstawionymi zarówno przez Komisję Europejską w trakcie przygotowywania
nowych przepisów, jak i w raporcie firmy Oxera, taki scenariusz mógłby być możliwy np. w wyniku upadku
jednej z firm, tak jak miało to miejsce w przypadku firm Arthur Andersen.
20
W 2013 r. na rynku brytyjskim doszło do fuzji dwóch średnich sieci audytorskich BDO i PKF.
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