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Biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości,

nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie

jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach

nadzorczych.

Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator

„Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia "Człowiek Corporate Governance", a

także propagator profesjonalnych rad nadzorczych, Wiceprezes Regionalnej Izbie

Gospodarczej w Katowicach, Członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w

Dąbrowie Górniczej, Ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, prowadzi

portal NadzórKorporacyjny.pl.
Piotr Rybicki



Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych kontrahentów

Analiza finansowa jest najstarszym narzędziem analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Służy 

ona poznaniu przebiegu procesów finansowych, określania zależności między nimi oraz 

oceny ich wpływu na wyniki przedsiębiorstwa. Przedmiot i zakres analizy finansowej są 

bardzo szerokie, w dużej mierze uzależniony od rodzaju przedsiębiorstwa, liczby i 

szczegółowości dostępnych informacji, czy chociażby potrzeb zleceniodawcy oraz intencji 

wykonawcy analizy.

Warto podkreślić, że automatyczne obliczanie wskaźników nie uprawnia do stwierdzenia, że

analiza przeprowadzona została prawidłowo. Mimo, że metodyka analizy często

utożsamiana jest z realizacją procesów w ramach nauk ścisłych, to jednak trzeba pamiętać,

że ekonomia jest przede wszystkim nauką społeczną. Dlatego ważne wydaje się w przypadku

realizowania procesu analizy finansowej właściwe zapoznanie się z badanym

przedsiębiorstwem, jego historią, branżą, w której ono funkcjonuje, itd. Dużą role odgrywa

również umiejętne czytanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego oraz, co

jest niezwykle ważne w analizach porównawczych, umiejętność odszukania niekiedy

subtelnych różnic między konstrukcjami sprawozdań poszczególnych podmiotów.
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Dynamika i struktura









Wskaźniki
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Czy istnieje idealna wielkość wskaźnika?

Np. wskaźnika bieżącej płynności jeżeli znajduje się w przedziale1,8-2,0



19

Wskaźniki:
- płynności - mierzą zdolność spółki do wywiązywania się z 
krótkoterminowych zobowiązań, inaczej czy firma ma szybki 
dostęp do gotówki,
- aktywności - informują o tym jak szybko firma zamienia swoje 
zapasy i należności na rachunkach na gotówkę,
- zadłużenia - informują o zadłużeniu spółki i jej zdolnościach do 
obsługi tego zadłużenia,
- rentowności /zyskowności/ - służą do oceny wielkości zysku 
osiągniętego z poniesionych przez spółkę nakładów.
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Wskaźniki płynności:

Wskaźnik bieżącej płynności = Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik płynności szybkiej = (Aktywa obrotowe – zapasy) / Zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźniki rentowności:

Wskaźnik rentowności netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży

Wskaźnik rentowności operacyjnej = zysk z działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży

Wskaźnik rentowności majątku = zysk z działalności operacyjnej / aktywa ogółem

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych = zysk netto / kapitał własny

Wskaźniki zadłużenia:

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

Wskaźniki obrotowości: 

Wskaźnik rotacji zapasów = zapasy x ilość dni / przychody ze sprzedaży

Wskaźnik rotacji należności = należności x ilość dni / przychody ze sprzedaży

Wskaźnik rotacji zobowiązań = zobowiązań x ilość dni / przychody ze sprzedaży

Cykl rotacji środków pieniężnych = rotacja zapasów + rotacja należności – rotacja zobowiązań



http://raportroczny.lotos.pl/LOTO
S_Grupa_Kapita%C5%82owa_LOT
OS_-
_Skonsolidowany_Raport_Roczny
_za_2017_rok.pdf



22https://gpwatak.pl/analiza-fundamentalna/premium-analiza-finansowa-spolki-alejasamochodowa-pl/
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https://www.inwestinfo.pl/analiza-finansowa/wyniki-finansowe/orbis-73.htm













Ile firma jest warta?



https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2019-
02/0000108721_201902080000117911.pdf



https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2019-
02/0000108721_201902080000117911.pdf
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27.03.2016
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2013 2014 2015 2016

Przychody netto ze sprzedaży (w tys. zł) 4 749 183 5 445 189 5 312 134 3 164 837

Zysk na działalności operacyjnej (w tys. zł) 82 051 92 330 35 016 -147 536

Zysk brutto (w tys. zł) 76 861 86 534 288 284 169 900

Zysk netto (w tys. zł) 61 608 69 922 23 232 -159 753

Aktywa razem (w tys. zł) 1 154 240 1 461 814 1 361 187 835 534

Zobowiązania (w tys. zł) 852 629 1 116 363 1 001 551 658 807

Zobowiązania długoterminowe (w tys. zł) 7 907 143 143 140 113 19 571

Zobowiązania krótkoterminowe (w tys. zł) 844 722 973 220 861 438 639 236

Kapitał własny (w tys. zł) 299 153 345 067 361 149 182 644

Kapitał zakładowy (w tys. zł) 1 661 1 661 1 661 1 696

Liczba akcji na koniec okres (w szt.) 16 610 000 16 610 000 16 610 000 16 957 000

Zysk netto na jedną akcję (w zł) 3,71 4,21 1,4 -9,42

Wartość księgowa na akcję (w zł) 18,01 20,77 21,74 10,77



8. Komisja, na podstawie art. 96 ust. 1 e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie (…) jednogłośnie nałożyła na Alma Market SA 
w upadłości (dalej „Spółka”) karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że Spółka ta:

(…) poprzez nieujawnienie w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku występowania 
istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności 
jednostki do kontynuowania działalności;
(…) występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co 
do zdolności jednostki do kontynuowania działalności;
(…) poprzez brak zamieszczenia rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skróconym 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku;
(…) brak zamieszczenia rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skróconym sprawozdaniu 
finansowym za I półrocze 2016 roku;
(….)
(…) poprzez nieujawnienie w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok występowania istotnych niepewności dotyczących 
zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności;
(…) poprzez nieprawidłowe dokonanie oceny, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata 
wartości nieruchomości, w których Spółka prowadzi działalność oraz odpowiednio niedokonanie odpisu aktualizującego 
wartość rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok;
(…) poprzez brak zamieszczenia rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w sprawozdaniu 
finansowym za 2016 rok.

Komunikat z 7. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 lutego 2019 r.

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=64656&p_id=18
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https://strefainwestorow.pl/artykuly/analizy/20200331/koronawirus-zagrozone-spolki











http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/03/przychody-wyzsze-o-58-wynik-finansowy-o-75-i-co-z-tego/
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Rachunkowość kreatywna
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Płaszczyzny rachunkowości kreatywnej
Można zatem wyróżnić cztery płaszczyzny, co do których pojęcie rachunkowość kreatywna 
jest używane. 

1. Pierwsza płaszczyzna dotyczy pozytywnego przekazu jaki daje rachunkowość kreatywna, 
gdy jest to wybór rozwiązań, jakie dopuszcza ustawa o rachunkowości – które mają na celu jak 
najbardziej obiektywne (tj. rzetelnie i jasno) zaprezentowanie liczb w sprawozdaniu 
finansowym. Zarząd dokonuje takich wyborów, aby odbiorca sprawozdania finansowego miał 
jak najbardziej prawdziwy obraz sytuacji finansowej i majątkowej. Takie postrzeganie 
rachunkowości kreatywnej jest wskazane i pożądane – i absolutnie nie ma znamion nadużyć 
czy fałszowania danych. Bardziej w tym przypadku będziemy mówić o polityce rachunkowości 
niż rachunkowości kreatywnej.
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2. Druga płaszczyzna wynika po części z pierwszej i dotyczy sytuacji kiedy celem 
sporządzającego sprawozdanie finansowe nie jest wybranie optymalnych rozwiązań, ale 
takich, które upiększą liczby. Z formalnego punktu widzenia oznacza to wybór takiego 
rozwiązania (dopuszczonego ustawą o rachunkowości), które będzie ukierunkowane na 
przekazanie określonej informacji odbiorcy. To rozwiązanie to klasyczna rachunkowość 
kreatywna. 
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3. Trzecia płaszczyzna to bardzo duża nadinterpretacja pojęcia rachunkowości kreatywnej i 
przypisywanie jako coś kreatywnego wszystkich nadużyć i przestępstw. Rachunkowość 
kreatywna jest tutaj rozumiana np. jako kradzież gotówki z kasy, ukrywanie lub zawyżanie 
pewnych wydatków lub kosztów, sporządzanie sprawozdania finansowego niezgodnie z 
przepisami. Jak łatwo zauważyć mamy tutaj do czynienia głównie z łamaniem prawa, a nie z 
typową rachunkowością kreatywną.
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4. Czwarta płaszczyzna jest najtrudniejsza do uchwycenia, ale też i najtrudniejsza do 
zrealizowania. Otóż dotyczy ona przypadków, gdy jeszcze przed zakończeniem roku (np. w 
październiku czy listopadzie) zawiera się takie umowy, czy dokonuje takich działań, które 
mają na celu zaprezentowanie danych w sprawozdaniu finansowym w określony sposób. 
Przykładem takich działań może być świadome renegocjowanie umów, które ma na celu 
szybsze lub późniejsze poniesienie kosztów np. wynagrodzeń lub usług obcych. Trudno 
mówić w tym przypadku o przekroczeniu prawa, trudno też jednoznacznie określić czy to 
już rachunkowość kreatywna czy jeszcze rozwiązania wymuszone otoczeniem rynkowym.
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Czy zysk netto powinien być podstawą analizy? 

Jak powstaje zysk? 

zysk = przychody – koszty

- „zalety” zysku netto: a) zrozumiały przekaz, b) wiele 

wskaźników liczonych na jego podstawie, c) prezentowany w 

wielu miejscach

- „wady” zysku netto: a) duża podatność na kreatywność, b) 

duża przypadkowość, c) przecenianie jego wartości 
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Dziś

Dziś dokonuje transakcji a więc 

mam przychody, koszty oraz ZYSK

Czy zysk netto powinien być podstawą analizy? 

Przykład
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Dziś

Dziś dokonuje transakcji a więc 

mam przychody, koszty oraz ZYSK

Strata

Następuje zdarzenie, które 

definitywnie oznacza stratę
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Dziś

Dziś dokonuje transakcji a więc 

mam przychody, koszty oraz ZYSK

Strata

Następuje zdarzenie, które 

definitywnie oznacza stratę

W którym momencie 

uznać stratę za stratę?
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Dziś

Dziś dokonuje transakcji a więc 

mam przychody, koszty oraz ZYSK

Strata

Następuje zdarzenie, które 

definitywnie oznacza stratę

W którym momencie 

uznać stratę za stratę?A B

C       D        E        F        G
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NIGDY



Zysk netto bardzo łatwo może stać się 

narzędziem rachunkowości kreatywnej
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Strategie zarządzania zyskiem netto
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Źródło: http://www.finanse.egospodarka.pl/21501,Polska-
organizatorem-Euro-2012,1,48,1.html
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Źródło: http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2010-
03/Sprawozdanie_Zarzadu_PBG_SA_z_dzialalnosci_spolki_PBG_SA_za_2009_rok_201003220000140350.pdf

Istotne kontrakty:
Stadion Narodowy – 1,25 mld zł
A-1 – 1,43 mld zł 
A-4 – 1,46 mld zł Razem: 4,14 mld zł
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Źródło: http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2013-03/SF_PBG_za_2012_rok_201303210032215117.pdf
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Źródło: http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2014-03/SF_PBG_za_2013_rok_201403210103569214.pdf



79

Źródło: http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2013-03/SSF_GK_PBG_za_2012_rok_201303220002119510.pdf



Obszary rachunkowości kreatywnej:

- Brak przeszacowania aktywów 

- Nieujawnione rezerwy (i odpisy aktualizujące) 

- Brak uwzględnienia w sprawozdaniu opisu ryzyk

- Skomplikowane transakcje w grupie i ich „błędna” wycena

- Manipulacje przy segmentach działalności

- Sposób prezentacji danych liczbowych

- Niedostateczne (wybiórcze) opisy

- Zbyt „szybkie” ujmowanie przychodów, zbyt „późne” kosztów 
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Dziś największym wyzwaniem są…



Spółka 

„matka”

Spółka 

„córka”
Spółka 

„córka”

Jednostkowe

Skonsolidowane
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Szacunki (niestety)



Pytanie:
Ile razy w sprawozdaniu skonsolidowanym, 

dużej spółki z WIG-20, występuje słowo 
szacunek/szacowanie (na 316 stronach 

raportu)?

?
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Dziękuję 
za uwagę

Piotr Rybicki
www.nadzorkorporacyjny.pl
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