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Wydarzenia ostatnich miesięcy stanowią podstawę do
przewartościowania priorytetów i określenia nowych reguł i zasad
bezpiecznego zarządzania, w tym zarządzania finansami.
Czytanie i interpretacja pozycji bilansu, rachunku kosztów, przepływów
pieniężnych, wskaźników finansowych, to niezbędna umiejętność każdego
menedżera. Pozwalają na swobodne i świadome podejmowanie decyzji i
działań wpływających korzystnie na kondycję organizacji.
Twoje korzyści
•
poznasz parametry, które stanowią o problemach finansowych
firmy
•
dowiesz się jakie kategorie mają znaczenie w sytuacji kryzysowej
•
podpowiemy, jak analizować poszczególne pozycje kosztowe,
gdzie firma ma potencjał rozwojowy wg liczb, a gdzie powinna
uważniej zarządzać ryzykiem
•
dowiesz się jak interpretować pozycje bilansu i jak wykorzystać tę
wiedzę do optymalizowania działań w firmie
Uczestnicy
•
Właściciele firm i Członkowie Zarządu
•
Członkowie organów nadzorczych,
•
Managerowie oraz osoby podejmujące bieżące decyzje
wpływają na poziom finansów i efektywność firm
Metody
•
Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu
podłączonego do sieci
•
W oparciu o dedykowaną platformę
•
Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się
oprogramowaniem
•
Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie
zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc!

Agnieszka Tworzyńska
project manager
22 696 80 22
a.tworzynska@langas.pl

Aleksandra Tarasek
Prowadzi bardzo wysoko oceniane warsztaty
dotyczące zagadnień finansowych. Podczas
ostatnich 10 lat przeprowadziła ok. 640
szkoleń w zakresie analizy wskaźników
finansowych firm, budżetowania, czytania
sprawozdań finansowych, badania
finansowych elementów inwestycji, zarówno
dla osób nie związanych z dziedziną finansów,
jak i zawodowo zajmujących się
prowadzeniem tych działów w firmach.
Jest praktykiem z ponad 15 letnim
doświadczeniem w branżach:
telekomunikacyjnej, informatycznej,
finansowej i energetycznej. Wieloletni analityk
finansowy.
Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu
bankowości i usług finansowych.

więcej na langas.pl
OPINIE UCZESTNIKÓW

Jedno z najlepszych szkoleń na jakim byłam.
Pełen profesjonalizm prowadzącej, ciekawy
program, bardzo dobra organizacja
Justyna Czerwińska, Polskie Porty Lotnicze
Profesjonalnie przygotowane szkolenie z
bardzo ciekawymi materiałami
Agnieszka Milke, POLSKI KONCERN
NAFTOWY ORLEN S.A.
Szkolenie w pełni odpowiada moim
potrzebom. Jestem w pełni zadowolona z jego
przebiegu oraz zakresu merytorycznego.
Prowadzący bardzo dobrze przygotowany,
szkolenie przebiega w przyjemnej atmosferze.
Martyna Kieliszek, GRUPA LOTOS S.A.

więcej na langas.pl
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DZIEŃ 1
8.30
9.00

DZIEŃ 2
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
Rozpoczęcie szkolenia

KLUCZOWE POZYCJE I INTERPRETACJA BILANSU
•
Analiza - struktura majątku spółki i źródła finansowania
•
Najczęstsze zniekształcenia w bilansie
•
Kluczowe i nieoczywiste informacje menedżerskie
płynące z pozycji bilansowych
•
Ocena płynności na podstawie bilansu
ANALIZA I INTERPRETACJA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
•
Które pozycje rachunku brać pod uwagę w zależności od
celu analizy?
•
Przychody, koszty, a wynik finansowy organizacji
•
Jakie informacje można uzyskać z rachunku zysków i
strat?
•
Interpretacja poszczególnych kategorii wyników
•
Analiza rentowności przedsiębiorstwa w oparciu o
rachunek zysków i strat
•
Analiza sprawności zarządzania - interpretacja
wskaźników struktury przychodów
WYCIĄGANIE PRAWIDŁOWYCH WNIOSKÓW I OCENA
PŁYNNOŚCI FINANASOWEJ – CASH FLOW
•
•
•
•

Kapitał pracujący – analiza zapotrzebowania
Ćwiczenie: Jak ocenić działalność firmy na bazie
autentycznych sprawozdań finansowych
Amortyzacja i jej wpływ na wyniki finansowe
przedsiębiorstwa
Płynność finansowa w ujęciu dynamicznym - ocena i
analiza

ANALIZA KONDYCJI NA PODSTAWIE ANALIZY
WSKAŹNIKOWEJ
•
•
•
•
•
15.30

Jak ocenić poziom zadłużenia spółki i jakie wskaźniki
wziąć pod uwagę?
Jak porównać różne sposoby oceny płynności i różne
wyniki? (bilans, cash-flow)
Wskaźniki oparte o przepływy pieniężne
Powiązania pomiędzy wskaźnikami – model Du Ponta
Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta
i kondycji własnej spółki
Zakończenie 1. dnia szkolenia

8.30
9.00

Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
Rozpoczęcie szkolenia

WPŁYW KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA OBNIŻANIE
WYNIKU FINANSOWEGO
•
•
•
•
•
•
•
•

Różnica między rachunkowym i podatkowym podejściem
do kosztów w przedsiębiorstwie
Koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
Najczęstsze błędy w interpretacji pozycji kosztowych
Jaki jest koszt kapitału obcego i własnego
Należności i ich wpływ na wynik firmy
Jaki jest koszt należności nieściągalnych
Koszty windykacyjne
Jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania
zapasami

OCENA I INTERPRETACJA POZYCJI ZWIĄZANYCH
Z RENTOWNOŚCIĄ I ZYSKIEM
•
•
•
•
•
•
•

Jakie są rodzaje kosztów w firmie?
Struktura kosztów, a wyniki osiągane przez firmę
Osiąganie progu rentowności?
Analiza marży, a opłacalność podejmowanych decyzji
Dźwignia operacyjna, a wrażliwość przedsiębiorstwa na
wyniki gospodarki
Dźwignia finansowa, a wrażliwość przedsiębiorstwa na
zwiększanie zobowiązań
W jaki sposób firma zarabia pieniądze?

WPROWADZENIE DO OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI
•

Planowanie finansowe przez decyzje inwestycyjne

PODEJMOWANIE DECYZJI MENEDŻERSKICH
•
•
•
15.30

Ustalenie celu analizy
Dobór grupy wskaźników
Różne metody i różne wyniki - dobór i interpretacja
Zakończenie szkolenia

PRAWO, BIURO ZARZĄDU
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22-23 LUTEGO 2021 R.
SZKOLENIE ON-LINE NA DEDYKOWANEJ
PLATFORMIE

zgłoszenie do 8/02/2020
VAT
zgłoszenie od 9/02/2020
VAT

970 PLN + 23%
1270 PLN + 23%

