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Niniejszym zaświadczamy, że

"Analiza finansowa"

Pan Grze~orz Michalski

współpracował z firmą BMSSSp. z 0.0. przy realizacji 12-~odzinne~0 szkolenia

realizowanego dla firmy 7 pracowników firmy BT&A Holding Sp. z 0.0. w Poznaniu

w dniach 19-20 ~rudnia 2013r.

Do zadań trenera należało badanie potrzeb szkoleniowych wupy, w tym znalezienie problemu,

przvaotowanie materiałów na szkolenie oraz post-testów i przeprowadzenie sarnego szkolenia.

Program szkoleniowy obejmował następujące zagednienie:

• finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem,

• elementy kształtujące wartość firmy,

• analiza sprawozdań finansowych,

• treść i znaczenie podstawowych dokumentów ekonomiczno-finansowych firmy,

• czytanie sprawozdań finansowych i analiza,

• analiza wskaźnikowa,

• badanie kondycji finansowej przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej,

• elementy autorskieao podejścia "Rosetta Stone",

• praktyczna analiza kapitału obrotowego i wyznaczanie jego poziomu oraz zapotrzebowania na ten

kapitał.

• pogłębione ocena płynności przedsiębiorstwa w świetle rachunku przepływów pieniężnych,

• sporządzanie wskaźnikowej analizy finansowej,

• praktyczny przykład oceny ekonomiczno-finansowej wybranej firmy z wykorzystaniem podejścia

"Rosetta Stone".
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W trakcie szkolenia wykorzystano takie elementy, jak:

• obliczenia na danych teoretycznych ilustrujące zagadnienia wykładu,

• symulacje z wykorzystaniem arkusza kalkulacvjnego,

• przykłady liczbowe z wykorzystaniem danych rzeczywistych,

• wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

• dyskusje ~rupowe na temat studiów przypadków,

• warsztatowe rozwiązywanie zezednień na danych dla rzeczywistych danych ze sprawozdań

finansowych.

Pani Grzegorz Michalski wykazał się dużą wiedzą z zakresu prowadzonego tematu oraz bardzo dobrym

przvgotoweniern. Uczestnicy szkolenia docenili wnikliwą analizę tematu, pracę na konkretnych

przykładach i danych oraz bardzo dobry kontakt z trenerem.

Jako firma BMSS, rekomendujemy Pana Grzegorze Michalskie~o jako trenera i wykładowcę.
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