PFK-FDF/TOPLOD
Finanse dla niefinansistów
Szkolenie skierowane do:
Dla osób nie posiadających wykształcenia kierunkowego w zakresie finansów przedsiębiorstw lub rachunkowości,
kadry kierowniczej pionów niefinansowych, pracowników banków, wszystkich osób odpowiedzialnych za
podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.
Tematy zajęć:

1.

2.

3.

Podstawowe pojęcia rachunkowości i finansów
o Cel działalności przedsiębiorstwa i rola finansów w zarządzaniu
 Cele finansowe i niefinansowe
 Cele finansowe długo i krótkoterminowe
 Kto podlega ustawie o rachunkowości
 Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
 Metody i zasady rachunkowości
 Rachunkowość finansowa a rachunkowość podatkowa
o Bilans
 Charakterystyka majątku firmy -Aktywa trwałe i obrotowe
 Charakterystyka źródeł finansowania – kapitał własny i zobowiązania
o Rachunek zysków i strat
 Przychody i ich podział
 Koszty – ich klasyfikacja
 Obliczenie wyniku finansowego
o Rachunek z przepływów pieniężnych (cash flow)
 Rodzaje przepływów pieniężnych: działalność operacyjna, finansowa i inwestycyjna
 Koszty a wydatki
 Zysk a środki pieniężne (gotówka)
o Amortyzacja
 Pojęcie i cele amortyzacji
 Metody amortyzacji
 Wpływ stosowania amortyzacji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa
 Efekt podatkowy amortyzacji, mechanizm korzyści podatkowej
Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - ocena wiarygodności przedsiębiorstwa
o Wskaźniki rentowności, płynności, efektywności, zadłużenia
o Analiza metodą Du Ponta
o Proste metody oceny wiarygodności kontrahenta
Jak powstaje zysk?
o Rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie
o Próg rentowności
o Pojęcie jednostkowej marży brutto
o Wpływ działań podejmowanych w przedsiębiorstwie na wyniki w zależności od struktury
kosztów
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4.

5.

o Analiza opłacalności podejmowanych decyzji na podstawie analizy marży
o Wrażliwość przedsiębiorstwa na wahania koniunktury na rynku - dźwignia operacyjna
o Wrażliwość przedsiębiorstwa na zaciąganie zobowiązań - dźwignia finansowa
Podejmowanie decyzji krótkoterminowych
o Kapitał obrotowy i cykl konwersji gotówki
o Pułapka płynności, czyli jak bankrutują przedsiębiorstwa przynoszące zyski?
o Polityka kredytowania odbiorców – zarządzanie należnościami
o Koszt kredytu kupieckiego – zarządzanie zobowiązaniami
o Utrzymywanie płynności finansowej
o Jakość zarządzania płynnością a wynik finansowy firmy
Ocena wartości przedsiębiorstwa
o W jaki sposób przedsiębiorstwo zarabia pieniądze? - Ekonomiczna wartość dodana
o Czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa
o Narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa
o Wartość niematerialna przedsiębiorstwa

Ćwiczenia:
1.

Poznanie podstawowych metod i zasad rachunkowości oraz pojęć i sprawozdań finansowych poprzez
założenie "wirtualnej firmy".
2. Amortyzacja - cel istnienia, sposób obliczania, różnice pomiędzy metodą liniową a degresywną, podatek
inflacyjny.
3. Próg rentowności - wpływ decyzji podejmowanych w firmie na osiągane wyniki - proste obliczenia.
4. Dźwignia operacyjna i finansowa - proste obliczenia pozwalające stwierdzić, dlaczego jedne firmy są
bardziej wrażliwe na perturbacje na rynku a inne mniej oraz dlaczego jedne firmy mogą się bezpiecznie
zadłużać a inne nie.
5. Ocena projektów inwestycyjnych - prosty przykład na obliczanie NPV, IRR i okresu zwrotu.
6. Kapitał obrotowy i cykl konwersji gotówki, czyli dlaczego firmy handlowe nie potrzebują kapitału oraz
dlaczego firma rozwijająca się i przynosząca zyski może zbankrutować - skąd to wiadomo i jak to
obliczyć.
7. Zarządzanie należnościami - obliczanie ile kosztują należności oraz jak można je zmniejszyć i ile można
na tym zaoszczędzić. Obliczanie czy opłaca się zmniejszać należności.
8. Obliczanie kosztu kredytu kupieckiego.
9. Utrzymywanie płynności finansowej. Identyfikacja luk płynności i ich likwidowanie - proste obliczenia.
10. Analiza wskaźnikowa w oparciu o przykładowe sprawozdania finansowe lub sprawozdania uczestników obliczanie wskaźników finansowych.
11. Determinanty wzrostu wartości firmy.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą znali podstawowe pojęcia, koncepcje, metody i narzędzia
wykorzystywane w procesie zarządzania przedsiębiorstwem przez pryzmat finansów. Będą swobodnie poruszali się
w świecie pojęć finansowych. Będą umieli analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa, podejmować decyzję w
oparciu o kryterium opłacalności. Nauczą się przewidywać i oceniać skutki finansowe podejmowanych przez siebie
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decyzji.
Metoda szkolenia:
 wykład + warsztaty.
Czas trwania:
3 dni
Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:
Doświadczenie menedżerskie, brak wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości.
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