
Z górki, lecz pod wiatr

Wstępniak o rentowności, bo ile można rozprawiać o inflacji

Paweł Szczepankowski



Co z tą rentownością?

Q2 ’20 Q4 ’20



Wynik 
brutto

+33,5 
mld PLN

Wynik ze sprzedaży:

+20,8 mld PLN

Wynik z pozostałej działalności operacyjnej: 

+4,8 mld PLN

Wynik z działalności finansowej: 

+7,8 mld PLN

Pozostała działalność 
operacyjna i finansowa:

3% 
Udziału w przychodach

38% 
Udziału we wzroście zysku



Źródło: GUS

Poprawiło się wszystkim, ale niektórym bardziej



5Źródło: bankier.pl; 



Źródło: GUS

Płynność, czy nadpłynność?



Źródło: NBP

A co na to banki?



Żródło: GUS

Kredyt kupiecki pozostaje paliwem firm



TEMPLATE LAYOUT: COVER WITH IMAGE

Piotr Krauzowicz – senior underwriter

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

24/06/2021
Wskaźniki
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Mali kusiciele

Webinarium Business First
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ALE

Webinarium Business First
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Informacja jakościowa -> ilościowa

Webinarium Business First

Messod Daniel Beneish

The Detection of Earnings 
Manipulation - BENEISH MODEL 

(1999)
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Beneish model

Webinarium Business First

1. DSO
2. Marża
3. Jakość aktywów
4. Wzrost sprzedaży
5. Index amortyzacji
6. Wskaźnik kosztów
7. Rozliczenia międzyokresowe
8. Dźwignia finansowa
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Co w zamian?

Webinarium Business First
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Warto zwrócić uwagę

Webinarium Business First

• Przedwczesne/fikcyjne rozpoznanie przychodów
• Opóźnione/pominięte rozpoznanie kosztów

• Odpisy na nieściągalne należności
• Zaniżona amortyzacja

• Spółki specjalnego przeznaczenia
• Wycena instrumentów finansowych
• Przeszacowania wartości aktywów
• Rozliczenia wewnątrzgrupowe
• Kapitalizacja vs. wydatkowanie
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Case study

Webinarium Business First

• Q1 1997 – sprzedaż towarów do hurtownii bez 
przeniesienia ryzyka z prawem zwrotu (Q3 1997 –
wszystkie urządzenia zwrócone),

• „channel stuffing” – promocje na zakup wielu 
produktów z prawem zwrotu,

• transakcje „bill-and-hold” – po sprzedaży towary 
zostawały na magazynie.

Sygnały alarmowe?

„Chainsaw” Al Dunlap
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Podsumowując

Webinarium Business First



Jak uniknąć fraudów lub transakcji przestępczych

Piotr Zalewski
Manager Claim Poland

Warszawa, 24.06.2021
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ogół metod i działań zmierzających do 

uzyskania pożądanego zachowania 

jednostek i grup ludzkich

Źródło: https://sjp.pwn.pl/szukaj/socjotechnika.html

Socjotechnika

włamywanie się do urządzeń 

elektronicznych połączonych z 

internetem zwykle w celu przejęcia nad 

nimi kontroli i kradzieży danych

Źródło: https://sjp.pwn.pl/slowniki/hakowa%C4%87.html

Hakowanie

Hakowanie a Socjotechnika

Tytuł filmu na Youtube:
„Chcieli mi ukraść 37 tysięcy złotych! Dlaczego 
czasami to się udaje?”

Tytuł filmu na Youtube:
„Jak działa atak hakerski - przykład z 
exploitem i Windows XP”

https://sjp.pwn.pl/szukaj/socjotechnika.html
https://sjp.pwn.pl/slowniki/hakowa%C4%87.html
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Działalność hakerów w Polsce

Żródło: https://www.rp.pl/Biznes/305269907-Hakerzy-upodobali-sobie-komputery-nad-Wisla.html

https://www.rp.pl/Biznes/305269907-Hakerzy-upodobali-sobie-komputery-nad-Wisla.html


Żródło: https://www.przelewy24.pl/blog/czym-jest-socjotechnika-i-jak-sie-przed-nia-bronic

21Warszawa, 24.06.2021

Mianem socjotechniki określa się różne sposoby wywierania
wpływu na człowieka, stosowane przy użyciu technik
komunikacji — np. perswazji czy intensyfikacji lęku.
Socjotechnika bywa także określana jako sztuka
wykorzystania ludzkich zachowań do złamania
zabezpieczeń bez spostrzeżenia przez daną osobę, że
została zmanipulowana. Celem przestępcy jest nakłonienie
„ofiary” do wykonania określonej aktywności, np. podania
danych logowania do konta bankowego czy haseł
zabezpieczających kluczowe dane firmy. Osoby stosujące
socjotechnikę często przypisują sobie fałszywą tożsamość,
podszywają się pod pracowników banków, serwisów
komputerowych i innych instytucji. Aby dopiąć swego,
wykorzystują różne kanały komunikacji i dotarcia do
potencjalnej ofiary.

Cyberprzestępcy, a socjotechniki

https://www.przelewy24.pl/blog/czym-jest-socjotechnika-i-jak-sie-przed-nia-bronic


Żródło: https://www.przelewy24.pl/blog/czym-jest-socjotechnika-i-jak-sie-przed-nia-bronic
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 pretexting — polega na pozyskaniu danych pod
wiarygodnie brzmiącym pretekstem. Może to być np.
konieczność weryfikacji tożsamości celem otrzymania
ważnej informacji z banku;

 vishing — działania (często połączenia telefoniczne)
zmierzające do uzyskania informacji umożliwiających
identyfikację osoby lub zresetowania hasła;

 phishing — najczęściej przybiera formę fałszywych e-
maili czy wiadomości SMS. Powiązany z nieprawdziwą
tożsamością hakera pozwala na stosunkowo łatwe
pozyskanie wrażliwych danych i/lub przejęcie kontroli
nad komputerem.

Typy ataków socjotechnicznych

https://www.przelewy24.pl/blog/czym-jest-socjotechnika-i-jak-sie-przed-nia-bronic


Żródło: https://www.vida.pl/uwaga-oszusci-podszywaja-sie-pod-numery-telefonow/
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Spoofing ma miejsce, gdy oszust podszywa się pod innego
użytkownika, aby wykraść dane, zainstalować złośliwe
oprogramowanie lub ominąć mechanizmy kontroli dostępu.
Zazwyczaj polega na fałszowaniu identyfikatora rozmówcy.
Jak wygląda to oszustwo? Oszust dzwoni do ofiary,
podszywając się pod numer telefonu należący np. do banku.
Jest to możliwie dzięki fałszowaniu informacji o
identyfikatorze dzwoniącego przesyłanych do wyświetlacza
naszego telefonu.

Spoofing –
Czyli podszywanie się 
pod numery telefonów

https://www.vida.pl/uwaga-oszusci-podszywaja-sie-pod-numery-telefonow/
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Inne rodzaje oszustw

Źródło: https://www.westernunion.com/pl/pl/fraudawareness/fraud-types.html

Oszustwa związane z zaliczkami/przedpłatami

Oszustwo związane z programem antywirusowym

Oszustwa związane z działalnością charytatywną

Oszustwa związane z sytuacjami awaryjnymi

Oszustwa związane z zatrudnieniem

Oszustwa związane z fałszywymi czekami

Oszustwa na wnuczka

Kradzież tożsamości

Oszustwo imigracyjne

Oszustwa związane z zakupami przez internet

Oszustwa związane z loteriami/nagrodami

Oszustwa związane z pomnażaniem pieniędzy

Oszustwa związane z wojskiem

Oszustwa związane z mediami społecznościowymi

Oszustwa związane z podatkami

Itd.

https://www.westernunion.com/pl/pl/fraudawareness/fraud-types.html


Żródło: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/199848,Kompendium-jak-nie-dac-sie-oszukac-w-Internecie.html
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„Cyberprzestępcy w 99% przypadkach wykorzystują
nieuwagę, pośpiech i naiwność ludzką, a nie zawansowane
oprogramowanie czy nowe technologie! Internet tak jak
każde inne miejsce nie powinien zwalniać z czujności i
zachowania zdrowego rozsądku, gdyż tak jak nie
uwierzymy, że w życiu realnym nikt obcy nie przekaże nam
fortuny, tak samo w Internecie nie powinniśmy wierzyć w
„nadzwyczajne okazje”! Lepiej stracić trzy niepewne okazje,
niż raz dać się oszukać.”

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/199848,Kompendium-jak-nie-dac-sie-oszukac-w-Internecie.html


Żródło: https://www.smarthost.pl/blog/jak-wykryc-podszywanie-sie-pod-nadawce-wiadomosci-e-mail
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Nadawca przedstawi się jako „mBank” (czyli polem
przyjaznej nazwy), ale wysyłka nie będzie z adresu
mBank.pl tylko na przykład: info@vilcongloplc.pw albo
info@weshoes.co.il lub dowolnego innego. To pozwala
stwierdzić, że osoba wysyłająca podmieniła sobie
„przyjazną nazwę”, tak, żeby oszukać odbiorcę.

Jeden ze sposobów wykrycia 
podszywania się pod nadawcę 
wiadomości e-mail
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Przezorność
Podwójne sprawdzanie

Spokój

Jak odróżnić oszusta od 
pracownika dostawcy, klienta, 
banku czy innej instytucji
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Podsumowanie – pytania?


