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Źródła informacji nt. standingu 
finansowego kontrahentów
� dane opublikowane w Monitorze Polskim B/Monitorze 

Spółdzielczym B, Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 
sprawozdania złożone w KRS

� raporty bieżące publikowane przez spółki giełdowe, 
� raport firmy/agencji ratingowej, � raport firmy/agencji ratingowej, 
� dane z biura informacji gospodarczej – BIK – ESOR 

BIK4Company,  Rejestr Długów
� opinię bankową, 
� zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami z tytułu 

ubezpieczeń społecznych
� zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w 

płaceniu podatków.



Systemy wczesnego ostrzegania o 
niewypłacalności
� System wczesnego ostrzegania E. I. Altmana - najbardziej 

popularny w USA, stosowany głównie do analiz spółek 
notowanych na giełdzie

� System wczesnego ostrzegania G Weinricha - zastosował 
schemat oceny punktowej, na podstawie których wyodrębnił trzy 
klasy ryzykaklasy ryzyka

� System wczesnego ostrzegania J. Gajdki i D. Stody -
opracowany z myślą o polskiej gospodarce

� System wczesnego ostrzegania K. Beermanna -
poszczególnym wskaźnikom zostają przypisane wagi w 
zależności od horyzontu czasowego

� System wczesnego ostrzegania E. Bleiera - opiera się na 
danych uzyskanych z 6- 16 wskaźników, obliczonych na 
podstawie roku bieżącego oraz dwóch wcześniejszych lat 



Wskaźnik Altmana – Z-score
� Im wyższy poziom bieżących aktywów firmy, tym 

mniejsze prawdopodobieństwo utraty płynności 
finansowej, która jest pierwszym symptomem 
pojawiających się kłopotów finansowych firmy. 

� Im większy poziom zadłużenia firmy, tym większe 
prawdopodobieństwo niewypłacalności 
przedsiębiorstwa. 

� Im większy udział aktywów niepracujących, tym 
niższa efektywność działalności gospodarczej, a tym 
samym - mniejsza zdolność firmy do generowania 
zysków.



Dla firm, dla których można określić 
ich wartość rynkową 

Z= 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5

gdzie:
X1 = majątek obrotowy/aktywa ogółemX1 = majątek obrotowy/aktywa ogółem
X2 = zysk netto/aktywa ogółem
X3 = EBIT*/aktywa ogółem 
X4 = kapitalizacja rynkowa spółki/zobowiązania ogółem
X5 = przychody netto ze sprzedaży/aktywa ogółem

* (EBIT= zysk brutto powiększony o zapłacone odsetki)



Dla firm, dla których nie można 
określić ich wartości rynkowej

Z= 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4

gdzie:gdzie:
X1 = majątek obrotowy/aktywa ogółem
X2 = zysk netto/aktywa ogółem
X3 = EBIT*/aktywa ogółem
X4 = kapitał własny/zobowiązania ogółem

* (EBIT= zysk brutto powiększony o zapłacone odsetki)



Interpretacja wskaźnika Altmana
� Wskaźnik Z powyżej wartości 2,99 - firma znajduje się 

w dobrej sytuacji finansowej, ryzyko bankructwa jest 
niewielkie, 

� Wskaźnik Z między 2,99 a 1,81 - ryzyko bankructwa � Wskaźnik Z między 2,99 a 1,81 - ryzyko bankructwa 
nieokreślone, 

� Wskaźnik Z poniżej wartości 1,81 - firma ma kłopoty 
finansowe, ryzyko upadku firmy w ciągu najbliższych 2 
lat jest bardzo prawdopodobne.

� Wskaźnik o wartości 2,675 - wartość graniczna 
rozdzielająca zbiór bankrutów i firm o dobrej kondycji.



Ograniczenia stosowania
� Wartość wskaźnika dla danego roku może mieć 

charakter przypadkowy, dlatego warto przyjrzeć się 
jego wartości na przestrzeni ostatnich kilku lub 
kilkunastu lat i uchwycić kształtowanie się trendu. 

� Pojedynczy wskaźnik Z odnoszący się do danego 
przedsiębiorstwa musi być porównany z wartościami 
średnimi uzyskanymi przez daną branżę lub 
przeciętnymi dla danego rodzaju działalności. 

� Analiza Altmana może mieć tylko i wyłącznie 
charakter doradczy, dlatego należy ją bezwzględnie 
uzupełnić wielowymiarową analizą finansową.



Z-score dla spółek giełdowych





System wczesnego ostrzegania 
Gajdki i Stody – dla Polski

Z=0,773206-0,085642X1+0,000775X2+ 
0,922098X3+0,653599X4-0,59469X5 

Gdzie:Gdzie:
� X1- Przychody netto ze sprzedaży/aktywa ogółem(śr.) 

� X2- Zobowiązania krótkoterminowe(śr.) /360*koszty 
wytworzenia produkcji sprzedanej 

� X3- Wynik finansowy netto/aktywa ogółem(śr.) 

� X4- Wynik finansowy brutto/przychody netto ze sprzedaży 

� X5- Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 



System wczesnego ostrzegania 
Gajdki i Stody – dla Polski
� Sprawność wynosiła 93%  - 37 na 40 prawidłowo 

zakwalifikowanych obiektów.

� punkt rozdzielający (ang. cutoff point) 
przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością od tych o przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością od tych o 
dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej wynosi 0,45

� im wyższa wartość wskaźnika Z tym lepsza ocena 
kondycji jednostki.
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