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Zakres szkolenia: 

1. Ocena realizacji finansowego celu działania firm i bran  na podstawie 
dost pnych danych   

o finansowy cel działania firm i bran : maksymalizacja warto ci 
o przychody ze sprzeda y i ich wpływ na tworzenie warto ci 
o koszty wydatkowe i ich wpływ na tworzenie warto ci,  
o koszty bezwydatkowe i ich wpływ na tworzenie warto ci, 
o EBIT, NOPAT, zmiany poziomu kapitału pracuj cego i ich wpływ na 

tworzenie warto ci, 
o CAPEX i jego wpływ na tworzenie warto ci, 
o przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieni ne i wolne 

przepływy pieni ne 
o stopa kosztu kapitału finansuj cego przedsi biorstwo, relacja ryzyka i 

kosztu kapitału i ich wpływ na tworzenie warto ci,  
o wpływ zmian poziomu sprzeda y na warto  przedsi biorstwa 

 

2. Ocena finansowej kondycji firm na podstawie analizy  sprawozda  
finansowych   

o podej cie rosetta stone i podej cie oceny „finansowego stanu zdrowia 
phi” 

o jak powstaj  aktywa i pasywa, analiza danych z zestawienia aktywów i 
pasywów (bilansu) 

o ocena wypłacalno ci przedsi biorstwa na podstawie bilansu 
o metoda Wilcoxa 
o salda strukturalne bilansu, analiza struktury bilansu 
o jak powstaj  składniki raportowane w rachunku zysków i strat, analiza 

danych z rachunku zysków i strat 
o prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsi biorstwie i ocena ich 

istotno ci, sygnały ostrzegawcze 

 

3. Ocena finansowej kondycji firm z wykorzystaniem ana lizy wska nikowej   
o interpretacja wska ników - zasady 
o wska niki płynno ci: WBP, WPP, W P, CLI, NLB, Lambda 
o wska niki rentowno ci: ROA, ROE 
o strategie zarz dzania kapitałem obrotowym netto i analiza efektywno ci 
o analiza poziomu zadłu enia 
o 5c klienta 
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o metody punktowe 
o analiza dyskryminacyjna 

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalaj cej na 
efektywniejsze decyzje w zakresie podj cia, ograniczenia lub wstrzymania si  od 
współpracy z przedsi biorstwami w zale no ci od ich sytuacji finansowej. 
Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych 
zagadnie  w praktyce ilustrowa  b d  studia przypadków. 
 

Korzy ci dla uczestników 

Poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzystania ze sprawozda  
finansowych w ocenie przedsi biorstw. Nabycie umiej tno ci oceny wpływu 
poszczególnych składników maj tku (zobowi za ) na ogóln  ocen  
przedsi biorstwa. 

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia 

Wszystkie zagadnienia omawiane b d  przy wykorzystaniu konkretnych przykładów 
liczbowych oraz interaktywnych zada , w których uczestnicy b d  na bie co mogli 
sprawdzi  nabyt  wiedz  i umiej tno ci. 
Aktywny wykład poł czony z prezentacj  studiów przypadków. 

 
Ksi ka napisana przez trenera o tematyce szkolenia: 
Ocena przedsi biorstwa na podstawie sprawozda  finansowych, 
oddk, Gda sk 2008. 
http://oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&id=1008 

 

 

 


