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Zarzqdzanie plynnogciq finansowq. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapital 
pracujqcy 

2014.06.23 - 2014.06.24 Warszawa 

2014.10.27 - 2014.10.28 Katowice 

dr Grzegorz Michalski - specjalista z zakresu finans6w przedsiqbiorstw adiunkt w Instytucie Zarzqdzania Finansami 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. Wsp6lredaktor i czlonek rad naukowych specjalistycznych, braniowych czasopism 
z zakresu plynnogci finansowej i zarzqdzania finansami, nadajqcych ton przyszlemu kierunkowi rozwoju praktyki zarzqdzania 
plynnogciq finansowq i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting 
Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestnikbw na sposbb rozumienia glbwnych 
idei zwiqzanych z tematem szkolenia, lqczqc j e  z prostotq i jasnoSciq przekazu i jak najwyiszym poziomem merytorycznym. 
Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz k s i e e k  m.in.: "Strategiczne zarzqdzanie plynnoSciq finansowq w 
przedsiqbiorstwie" oraz "PlynnoSI: finansowa w malych i Srednich przedsigbiorstwach" 

Referen j e  wykladowcy >>> 

Cel srkolenia 1 
Celem szkolenia jest przybliienie finansowych zasad dotyczqcych zarzqdzania aktywami biezqcymi, majqcymi wphw na 
plynnoSd finansowq z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartoSci przedsiqbiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana 
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Zapisz siq na naszq l i e  mailingowq, naleinoSciami. Niniejsze elementy majqtku obrotowego zaprezentowane zostanq jako kr6tkoterminowe inwestycje rzeczowe. 
aby otrzymywad informacjq o Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnieli w praktyce ilustrowad bedq studia 
najnowszysch szkoleniach. przypadk6w. 

[ 
KORZYSCI DLA UCZESTNIKOW: 

Zapoznanie z podstawowq wiedzq z zakresu zarzqdzania aktywami ptynnymi, oraz proces6w zwiqzanych z podejmowaniem 
decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieiqcych/kr6tkoterminowych, kt6re majq  wptyw na kreowanie wartoSci 
przedsiebiorstwa. 

Nabycie umiejetnoSci oceny wptywu poszczegdlnych decyzji w zakresie zarzqdzania ptynnoSciq finansowq na ekonomicznq 
wart056 przedsiebiorstwa. 

Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarzqdzania aktywami obrotowymi, kt6re majq  wplyw na poziom plynnoSci 
finansowej w przedsiebiorstwie. 

Znajdz nas na Facebooku 

Akademia Biznesu 
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51 0 osob lubi obiekt Akademia 
Biznesu MDDP. 
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ADRESACI SZKOLE NIA: 
Szkolenie przygotowane jest z mySlq o kadrze kierowniczej niefinansowych pion6w przedsiebiorstwa, wlaScicielach 
przedsiebiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, kt6rzy pragnq uzupelnid swojq wiedze z zakresu finansdw przedsiebiorstw i 
mogq potrzebowad fundamentalnych wiadomoSci z zakresu zarzqdzania finansami firmy. 

I Program I 
1. Cel i potrzeba zarzqdzania plynnoiciq finansowq: 
a) cel zarzqdzania finansami przedsiebiorstwa, 
b) relacje miedzy finansowymi celami zarzqdzania przedsiebiorstwem i zarzqdzania ptynnogciq finansowq, 
c) relacje miedzy rentownogciq a poziomem plynnoSci finansowej, 
d) wptyw zarzqdzania plynnoSciq finansowq na wzrost wartoSci przedsiebiorstwa. 

2. Podstawowe definicje i pojecia odnoszqce sie do zarzqdzania plynnoSciq finansowq: 
a) definicje plynnoSci finansowej i relacje miedzy nimi, 
b) definicja poziomu plynnoSci finansowej. 

3. Pomiar poziomu plynnoSci finansowej: 
a) statyczne miary plynnoSci, 
b) korekty miar plynnoSci, 
c) dynamiczne miary poziomu p4ynnoSci finansowej, 
d) sprawozdanie z przeplywu Srodk6w pienieinych i wykorzystanie informacji o przeplywach Srodkow pienieinych do oceny 
poziomu ptynnoSci finansowej. 

4. Kapital obrotowy netto (Net Working Capital NWC): 
a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiebiorstwie, 
b) poziom NWC, 
c) cykl konwersji gotbwki, 
d) okreSlanie strategii zarzqdzania NWC. 

5. Zarzqdzanie zapasami w przedsiebiorstwie: 
a) potrzeba utrzymywania zapasbw, 
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapas6w. 

6. Zarzqdzanie naleinoSciami : 
a) ocena naleinoSci przedsiebiorstw, 
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b) metody ustalania okresu splywu naleinoSci, 
c) prognozowanie naleinoSci, 
d) polityka opust6w cenowych w przedsiqbiorstwie, 
e) fa ktoring naleinoSci, 
f) sposoby zabezpieczenia naleinoSci i ich windykacja. 

7. Strategie przedsiqbiorstwa wobec odbiorc6w w zakresie udzielania kredytu kupieckiego: 
a) metody analizy ryzyka kredytowego, 
b) metoda punktowa, 
c) metoda standardu kredytowego, 
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja. 

8. Zarzqdzanie Srodkami pieniqinymi: 
a) motywy utrzymywania Srodk6w pieniqznych w przedsiqbiorstwie, 
b) modele zarzqdzania Srodkami pienieinymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a), 
c) budiet Srodk6w pienieinych (preliminarz got6wki). 

9. Krbtkoterminowe ir6dl.a finansowania przedsiqbiorstwa: 
a) poziom i struktura zobowiqzari kr6tkoterminowych1 
b) kredyt kupiecki, 
c) krdtkoterminowe papiery dluine. 

10. WartoSC plynnoSci finansowej: 
a) wart066 plynnogci finansowej, 
b) definicja i znaczenie, 
c) relacja wartoSci plynnoSci do jej poziomu, 
d) jakie czynniki wplywajq na wart056 plynnoSci, 
e) warunek optymalizacyjny wynikajqcy z zastosowania koncepcji wartoSci plynnoSci w bieiqcym zarzqdzaniu finansami, 
f) konsekwencje dla realizacji g16wnego celu zarzqdzania przedsiqbiorstwem. 

Drukuj program 

Koszt uczestnictwa: 
- jednej osoby 1490 zl + 23% VAT, 
- dw6ch lub wiecej os6b z jednej firmy 1390 z1/os + 23% VAT. 

Prosimy o dokonanie platnoSci po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podajqc w tytule przelewu kod szkolenia. 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajeciach, materialy szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat. 

Godziny zajqf: 10:OO - 15:45 

Miejsce zajef: centrum w/w miast. 
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+ kursy ksiqgowoSci 
+ podatki 2014 
+ szkolenia i kursy 

komputerowe 
+ sprawozdanie finansowe 
+ szkolenia biznesowe 
+ studia podyplomowe 
+ nowelizacja VAT 
+ szkolenia MSR 
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