
Kreatywność, manipulacja, fałszerstwo 
w rachunkowości, czyli jak czytać 

i analizować sprawozdania finansowe. 

28 kwietnia 2010 r.
Sala Notowań, GPW, ul. Książęca 4

11.30 - 12.00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa

12.00 – 12.10  Otwarcie seminarium

12.10 – 12.40 WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – 
RZECZYWISTOŚĆ A OCZEKIWANIA

•Wyniki  badań  -  oczekiwania  interesariuszy  sprawozdań 
finansowych 
a rzeczywistość.
•Rodzaje opinii biegłego rewidenta
•Kreatywna rachunkowość a oszustwa w rachunkowości

Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes Zarządu, PKF Consult Sp. z o.o.

12.40 – 13.10  KREOWANIE WYNIKU POPRZEZ POLITYKE RACHUNKOWOŚCI
•Wpływ  polityki  rachunkowości  na  wycenę  majątku  i  wynik 
finansowy 
•Zmiany zasad rachunkowości i ich wpływ na wskaźniki finansowe 
spółek i ocenę  
•efektywności spółki i jej sytuacji majątkowej 

Zbigniew Czupryniak, Prezes Zarządu, PKF Audyt Sp. z o.o.

13.10 – 14.10 TYPOWE  PRZYPADKI  KREOWANIA  WYNIKU  I  WIZERUNKU  SYTUACJI 
MAJĄTKOWEJ 
Zbigniew Czupryniak, Prezes Zarządu, PKF Audyt Sp. z o.o.

14.10 – 14.30    Przerwa kawowa

14.30 – 15.10   BADANIE  SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO  A  OCENA  SPRAWOZDANIA 
PRZEZ RADĘ  NADZORCZĄ

Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes Zarządu, PKF Consult Sp. z o.o.

15.10 – 16.10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRAWOZDAWCZOŚĆ
•Odpowiedzialność  Zarządu,  Rady  Nadzorczej,  audytora  za 
sprawozdawczość spółki 
•Symptomy zagrożenia i kontynuacji działalności jednostki 
•Audyt jako pomoc dla Zarządu firmy

Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes Zarządu, PKF Consult Sp. z o.o.

16.10 – 16.20 Zakończenie seminarium

16.20 – 16.50 Lunch



Seminarium przeznaczone wyłącznie dla członków SEG

Partner merytoryczny: 

Prelegenci:

Ewa Jakubczyk – Cały

Prezes  Zarządu  PKF  Consult  Sp.  z  o.o.,  posiada  uprawnienia  biegłego  rewidenta  oraz 
dodatkowe  kwalifikacje  z  zakresu  prywatyzacji  przedsiębiorstw  uzyskane  w  Centrum 
Prywatyzacji; Wykładowca  z zakresu  rachunkowości i finansów na wyższych uczelniach (w 
tym  SGH)  oraz  w  wielu  instytucjach  szkoleniowych.  Wykłada  również  na  szkoleniach 
obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu MSR/MSSF i MSRF.
Członek Rady Programowej czasopisma "Rachunkowość", autor szeregu publikacji  z zakresu 
rachunkowości.   Na  co  dzień  kieruje  badaniami  sprawozdań  finansowych  przedsiębiorstw, 
spółek narodowych funduszy inwestycyjnych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
dużych  grup  kapitałowych.  Sprawuje  nadzór  i  koordynuje  prace  objęte  doradztwem 
prywatyzacyjnym  dla  Ministerstwa  Skarbu  Państwa  oraz  innych  inwestorów.  Ponadto  jest 
współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due 
diligence. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych 
do  publicznego  obrotu.   Członek  Komisji  Etyki  przy  KIBR;  Członek  Komisji  Nadzoru 
Audytowego. Jest również członkiem Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie.

Zbigniew Czupryniak

Prezes  Zarządu  PKF  Audyt  Sp.  z  o.o.,  biegły  rewident,  absolwent  Wydziału  Ekonomiczno-
Socjologicznego  Uniwersytetu  Łódzkiego.  Posiada  wieloletnie  doświadczenie  z  zakresu 
rachunkowości  oraz  prawa  podatkowego.  Czynnie  uczestniczy  w  badaniach  sprawozdań 
finansowych  przedsiębiorstw  oraz  skonsolidowanych  sprawozdań  finansowych  grup 
kapitałowych. Specjalizuje się również w wycenie wartości  spółek,  przekształceniach spółek 
oraz  doradztwie  podatkowo-księgowym.  Wykładowca  z  zakresu   krajowych  i 
międzynarodowych standardów rachunkowości i podatków.
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