Finanse przedsiębiorstwa
dla menedżerów niefinansistow
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Czas trwania - 16 godzin dydaktycznych
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Cel szkolenia:
Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi, dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych
wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj, ale które są
wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję
o przyszłych krokach w biznesie. Uczestnik szkolenia będzie potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na pieniężną
wartość działań i planów realizowanych przez przedsiębiorstwo.

Wykładowca:
dr hab. Grzegorz Michalski: specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, adiunkt w Instytucie Ekonomii, na Wydziale
Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Współredaktor i członek rad
naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu inwestycji, bankowości, płynności finansowej i zarządzania finansami,
nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki finansów, zarządzania ryzykiem, płynnością finansową i inwestycjami. Autor
otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową,
controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności
projektów inwestycyjnych realizowanych, jako warsztaty dedykowane i szkolenia zamknięte m.in. dla:, Adamed, Akademia Leona
Koźmińskiego, AVENHANSEN, BERNDSON, BIMs PLUS, BMSS, BOMIS Progress, BT&A Holding w Poznaniu, Cargill Polska, CK
FORUM, EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwo Gospodarki, NBP –
Narodowy Bank Polski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, , Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
SA, Polbank EFG, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA,, SIEMENS finance, Telekomunikacja Polska SA, ELECTROLUX POLAND,
Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, Indesit Company Polska, PKO Bank Polski
SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, QUATRO, Rector Capital, Santander Consumer Multirent, USP Zdrowie, Vectra Investments,
i innych.
Miejsce i czas warsztatów:
Sala szkoleniowa Centrum Konferencyjnego
WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław,
w godzinach 9:00 – 16:00
Zgłoszenia:
Zgłoszenie udziału w warsztatach należy
przesłać faksem na nr 71/356 50 90, najpóźniej
na 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć.
Formularz zgłoszenia w załączeniu lub do
pobrania z naszej strony, www.otrek.com.pl

1. Różnica między księgowością a finansami.
Ćwiczenia:
Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające
na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.
2. Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę
przyszłości.
Ćwiczenia:
Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.

Kontakt:
Dodatkowych
informacji
Halina Skórska, Tel. 71/ 356
email: szkolenia1@otrek.com.pl

Program:

udziela:
50 90,

Cena:
Opłata za szkolenie, wynosi 1.150, 00 PLN +
23% VAT i obejmuje udział w warsztatach,
16 godzin dydaktycznych, materiały dydaktyczne
piśmiennicze,
przerwy
kawowe
oraz
zaświadczenie.
Dla dwóch lub więcej osób zgłoszonych z jednej
firmy rabat w wysokości 5%
Przy oświadczeniu, iż szkolenie finansowane
jest ze środków publicznych, opłata za
szkolenie bez podatku VAT

3. Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria
decyzyjne jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany)
okres zwrotu, NPV, IRR.
Ćwiczenia:
Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów
decyzyjnych.
4. Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych
wypracowywanych przez przedsiębiorstwo zasady prawidłowego
szacowania wolnych przepływów pieniężnych, jakich parametrów nie
bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych.
Ćwiczenia:
Podstawowe
pieniężnych.

przykłady

pokazujące

sposób

szacowania

Należność za udział w szkoleniu, prosimy
przekazać
przelewem,
po
otrzymaniu
potwierdzenia
o
rozpoczęciu
szkolenia,
na konto:

5. Aktywa bieżące (aktywa płynne).

BZ WBK I/O Wrocław,

Szczegółowy program szkolenia do pobrania z naszej strony
internetowej www.otrek.com.pl

Nr: 85 1090 2398 0000 0001 1426 1336

przepływów

