Analiza finansowa dla menedżerów
(niefinansowych)

e-seminarium
29.03. – 08.04.2022

Nie trzeba być księgowym lub dyrektorem finansowym, aby orientować się w kondycji gospodarczej firmy. Ten 4częsciowy kurs nauczy Państwa czytać sprawozdanie finansowe na poziomie, który pozwoli zrozumieć i zinterpretować kluczowe dane finansowe potrzebne do podejmowania codziennych decyzji. W sposób uporządkowany i metodyczny, na konkretnych przykładach przedstawimy najważniejsze elementy analizy finansowej i pokażemy, jak pracować z dokumentami finansowymi oraz jakie wnioski można z nich wysnuć.

Szczególnie polecamy następujące zagadnienia omawiane w trakcie e-kursu:

Ogólny plan e-szkolenia:
Moduł I
Analiza rentowności – start kursu 29 marca 2022

•
•
•

istota i klasyfikacja wskaźników finansowych
definicja płynności finansowej i metody jej
pomiaru
dynamiczne miary płynności finansowej

Uczestnicy:
Do udziału zapraszamy nie tylko właścicieli przedsiębiorstw i ich przedstawicieli, którzy chcą poznać
obraz finansowy firmy, ale również innych reprezentantów kadry zarządzającej, którzy nie posiadają edukacji finansowej, ale chcieli lub powinni
rozumieć finansowe aspekty prowadzonego biznesu, jak np. dyrektor marketingu, dyrektor ds.
produkcji, a nawet menedżerowie HR. Nasze
warsztaty nie wymagają specjalistycznego przygotowania z zakresu finansów przedsiębiorstw.

1. Istota i klasyfikacja wskaźników finansowych
2. Wskaźniki rentowności i zyskowności
3. Analiza rentowności i zyskowności – przykład
Zdanie sprawdzające: test wiedzy
Moduł II
Analiza sprawności – 1 kwietnia 2022

1. Definicja i istota obrotowości (sprawności)
2.
3.
4.
5.

działania
Wskaźniki unieruchomienia
Wskaźniki obrotowości aktywów
Wskaźniki cyklu środków pieniężnych
Analiza sprawności działania – przykład

Zdanie sprawdzające: 3 pytania testowe, 1 case study z analizą
danych
Moduł III

Korzyści:
Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w zestaw
praktycznych wskazówek i narzędzi, które umożliwią
interpretację sprawozdań finansowych osobom bez
specjalistycznego przygotowania.

Cena szkolenia: tylko 249 zł netto obejmuje
materiały szkoleniowe oraz pendrive z zapisem
kursu.

Analiza zadłużenia – 5 kwietnia 2022
1.
2.
3.
4.

Analiza finansowania działalności gospodarczej
Analiza bezpieczeństwa finansowego
Analiza zdolności do obsługi długu
Analiza zadłużenia – przykład

Zdanie sprawdzające: 3 pytania testowe, 1 case study z analizą
danych
Moduł IV
Analiza płynności – 8 kwietnia 2022

Autor kursu: dr Artur Stefański doktor nauk

1. Definicja płynności finansowej i metody jej

ekonomicznych, doświadczony wykładowca i trener
biznesu, praktyk gospodarczy (kilkuletni staż w bankowości korporacyjnej w obszarze oceny ryzyka kredytowego, kilkuletnie doświadczenie na stanowisku
dyrektora finansowego), samodzielny konsultant finansowy. Realizował projekty m.in. dla Vox Meble,
Skoda Auto Polska, Hochland, PKO BP oraz liczne
szkolenia dla przedstawicieli małych i średnich firm.

pomiaru
2. Statyczne miary płynności finansowej
3. Dynamiczne miary płynności finansowej
4. Analiza płynności – przykład
Zdanie sprawdzające: 3 pytania testowe, 1 case study z analizą
danych
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Umowa
zgłoszenie uczestnictwa
 Niniejszym zgłaszamy udział

Zgłoszenie prosimy
przesłać faksem na nr:
lub mailem na adres:

(61) 855 00 78
biuro@explanator.pl

Analiza finansowa dla menedżerów (niefinansowych)

następujących osób w szkoleniu:
29.03. – 08.04.2022
1. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
2. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
3. …………………………………………………………..… e-mail ………………………..……………………………………..
Nazwa firmy …………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………… NIP …………………..……….……………………………..……..
Kod pocztowy ……………….….………… Miejscowość ………………………………………..……………….……….
Adres …………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……..
Telefon ……………………………………………….… Faks .………………………………………..…………………………..
Zamawiający ……….………………………………… e-mail ………………………………………………..………………..
Informacje
dodatkowe:

Rabaty:
5% przy zgłoszeniu 2 i 3 osób,
10% dla więcej niż 3 osób.

Po przesłaniu niniejszego
zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia.
Szczegóły organizacyjne oraz
faktura VAT zostaną wysłane
przed szkoleniem.

Niedokonanie wpłaty nie jest
rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej na
7 dni kalendarzowych przed
terminem szkolenia.

Koszty udziału w szkoleniu
dla 1 osoby: 249 zł netto
Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje
obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału.
Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub
zmiany terminu szkolenia.

Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów
uczestnictwa w terminie 5 dni
roboczych.

Wysyłając zgłoszenie na szkolenie potwierdzam akceptację regulaminu sprzedaży www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf
oraz zaznajomienie się z Polityką Prywatności www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf
 Tak, chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach branżowych, specjalnych ofertach i nowych produktach,
dlatego zgadzam się na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest firma Explanator – Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59, Poznań 60538. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz dostarczania informacji o produktach zgodnie z Polityką Prywatności. Mają Państwo
prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt: marketing@explanator.pl.
Uczestnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oświadcza, że zawarcie umowy ma charakter zawodowy.
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Podpis zamawiającego
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Miejscowość

Data

Pieczęć firmowa

