
Opis 

Książka jest nową zaktualizowaną i znacznie rozszerzoną wersją pozycji Jak czytać sprawozdanie 

finansowe, która znajduje się na rynku od 2008 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Autorka 

odpowiada w niej na pytania, jakie najczęściej stawiają sobie czytelnicy sprawozdania finansowego, 

a więc: 

- co to jest sprawozdanie finansowe, 

- kto sporządza sprawozdanie finansowe i kto odpowiada za jego rzetelność, 

- kto bada sprawozdanie finansowe, 

- kto i w jakim celu korzysta z informacji w nim zawartych, 

- jakich informacji dostarcza bilans, rachunek zysków i strat, 

- jakich informacji dostarcza rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale 

(funduszu) własnym, a jakich sprawozdanie z działalności, 

- jak ocenić kondycję firmy na podstawie sprawozdania finansowego, 

- o czym nie informuje sprawozdanie finansowe. 

 

Gertruda Krystyna Świderska 

 

prof. dr hab. - kieruje zespołem Katedry Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w 

Warszawie. Minister finansów powołał ją na przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych 

rewidentów. Jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości. Brała udział w pracach nad 

ustawą o rachunkowości (jako doradca ministra finansów) i jej nowelizacją. W codziennej pracy łączy 

dorobek naukowy oraz doświadczenie praktyczne w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej. 

 

Z recenzji 

dr Teresa Cebrowska, biegły rewident, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: 

 

Książka Pani Profesor Gertrudy Krystyny Świderskiej pt. Zrozumieć sprawozdanie finansowe jawi się 

jako perełka, która w niezwykle skondensowany, ale jakże kompletny i zrozumiały sposób pozwoli 

wszystkim „nieksięgowym” poznać tajemnice sprawozdania finansowego. Nie tylko rozumieć jego 

treść, ale także odczytać z niego kondycję finansową firmy i u świadomić sobie, czego od 

sprawozdania finansowego oczekiwać nie sposób. Książka nie tylko opisuje zasady i proces tworzenia 

sprawozdania finansowego, ale także daje narzędzie (w postaci arkusza kalkulacyjnego MS Excel) 

i udział (on line) w warsztatach organizowanych przez współwydawcę MAC Consulting Spółka z o.o. 

do śledzenia wpływu różnych transakcji/operacji gospodarczych na pozycje sprawozdania 

finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych). 
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