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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



Analiza sprawozdań finansowych w zmiennym otoczeniu

Pandemia koronawirusa zmieniła diametralnie podejście do analizy finansowej 

kontrahentów. Prawidłowe czytanie sprawozdań finansowych od zawsze było ważne, jednak 

teraz staje się kluczowe. Poza tym, każdy analityk kredytowy powinien mieć znacznie szersze 

spojrzenie i wiedze na temat specyfiki branż w jakich działają klienci, perspektyw rozwoju czy 

wręcz przetrwania w podobnej formie jak w ubiegłych latach. Skąd czerpać wiarygodne 

informacje na ten temat? Czy historyczne sprawozdania są jeszcze użyteczne? Jeżeli tak, to w 

jakim zakresie? A co z klientami, których sprawozdań nie mamy? Czy może odpowiedzią 

będzie zestaw informacji opisujących kondycję poszczególnych branż? Jak z tego korzystać?
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https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/dino-polska-wynik-finansowy-za-i-kwartal-2020-zysk-
sprzedaz-podczas-epidemii/mgf0jrt
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Ile firma jest warta?
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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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https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/dino-polska-wynik-finansowy-za-i-kwartal-2020-zysk-
sprzedaz-podczas-epidemii/mgf0jrt
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https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/dino-polska-wynik-finansowy-za-i-kwartal-2020-zysk-
sprzedaz-podczas-epidemii/mgf0jrt



28https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=DINOPL



29
http://biznes.pap.pl/pl/news/espi/info/2907040,dektra-sa-(11-2020)-raport-miesieczny-za-kwiecien-2020r-
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https://www.bankier.pl/wiadomosc/DEKTRA-S-A-Raport-miesieczny-za-marzec-2020-r-7862349.html
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https://www.bankier.pl/wiadomosc/DEKTRA-S-A-Raport-miesieczny-za-luty-2020-r-7838508.html
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http://biznes.pap.pl/pl/news/espi/in
fo/2903242,polwax-sa-(14-2020)-
szacunki-wynikow-polwax-s-a--za-
pierwszy-kwartal-2020-roku-oraz-
szacunki-przychodow-spolki-za-
miesiac-kwiecien-2020-roku-
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http://biznes.pap.pl/pl/news/espi/in
fo/2903242,polwax-sa-(14-2020)-
szacunki-wynikow-polwax-s-a--za-
pierwszy-kwartal-2020-roku-oraz-
szacunki-przychodow-spolki-za-
miesiac-kwiecien-2020-roku-
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https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2020-
05/Skonsolidowany_raport_za_I_kwartal_2020_GK_ALUMETAL_S.A._202005141372474395.pdf
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39https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2020-03/GRUPA_ALUMETAL_2019_SSF_202003231943852179.pdf



40https://www.bankier.pl/static/att/ebi/2020-05/0000120187_202005150000126364.pdf
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https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2020-
05/Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_I_kwartal_2020_202005191210078522.pdf
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https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2020-05/Sanok_RC_-
_Raport_srodroczny_I_kw_2020_202005191901102706.pdf
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Który sektor ma najwięcej gotówki (31.12.2020)?
- Przemysł
- Budownictwo
- Handel
- Transport
- Zakwaterowanie i gastronomia
- Opieka medyczna
Ogółem 9,4% (34 dni)
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Który sektor ma najwięcej gotówki (31.12.2020)?
- Przemysł
- Budownictwo
- Handel 5,6% (21 dni)
- Transport
- Zakwaterowanie i gastronomia
- Opieka medyczna
Ogółem 9,4% (34 dni)
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Który sektor ma najwięcej gotówki (31.12.2020)?
- Przemysł 7,8%
- Budownictwo 16,9% 

farmacja 25,5% (93 dni)
- Handel 5,6% (21 dni)
- Transport 11,8%
- Zakwaterowanie i gastronomia 22,9% (84 dni)
- Opieka medyczna 9,2%
Ogółem 9,4% (34 dni) 
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http://nadzorkorporacyjny.pl/2020/05/srednie-rentownosci-netto-wg-branz-za-2019-rok/
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Przychody 2 000 000 
Rentowność 7%
Udział kosztów stałych 40%

Spadek przychodów 40%
Optymalizacja kosztów 10%

Wynik finansowy przed 
zmianami 140 000 
Wynik finansowy po 
zmianach - 139 200 



Do zobaczenia… 

24 czerwca 2020
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Dziękuję 
za uwagę

Piotr Rybicki
www.nadzorkorporacyjny.pl
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