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Celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki zarządzania płynnością finansową z
uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału pracującego i
płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Szkolenie skoncentrowane jest na
przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących zarządzaniu
płynnością finansową, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa i mają
znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne
zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania
kapitałem pracującym jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych.
Strategiczne konsekwencja decyzji w zakresie płynności finansowej są w trakcie
szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień
zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.
Szkolenie adresowane przede wszystkim dla wszystkich pracowników mających
znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo.
Serdecznie zapraszamy zarówno menedżerów finansowych, jak i niefinansowych.
Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem
mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem kapitałem pracującym
zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów
przedsiębiorstw.
Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:




wpływu kapitału pracującego na przepływ pieniądza, koszt kapitału, ryzyko operacyjne,
ryzyko finansowe i na wyniki przedsiębiorstwa,
wpływu zmian poziomu płynności finansowej na generowanie gotówki,
różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a
rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem gotówki,



towarzyszących zarządzaniu płynnością finansową zmianom w sprzedaży przedsiębiorstwa,
wpływach ze sprzedaży, kosztach i wydatkach przedsiębiorstwa.

Dodatkowo uwzględniane są również wynikające z decyzji w zakresie strategicznego
zarządzania płynnością zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z
przepływów finansowych. Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych
przykładach z tematyki zarządzania kapitałem pracującym i zarządzania płynnością.
Zarządzanie kapitałem pracującym zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi
umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania
aktywów płynnych na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu
Szkolony będzie umiał zarządzać elementami aktywów płynnych takich jak środki pieniężne,
należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia
wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub
bliskich rzeczywistości.
Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:











zarządzania środkami pieniężnymi, doboru właściwego modelu zarządzania gotówką w
zależności od sytuacji (4 modele zarządzania gotówką – każdy na inną okazję) w
przedsiębiorstwie,
oceniania przyszłych potrzeb gotówkowych i dodatkowych niezbędnych środków z
wykorzystaniem budżetu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
szacowania wolnych przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie,
brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności w decyzjach związanych z doborem
strategii zarządzania kapitałem pracującym w przedsiębiorstwie,
doboru strategii inwestowania w kapitał pracujący w przedsiębiorstwie w zależności od
specyfiki przedsiębiorstwa,
doboru najodpowiedniejszej strategii finansowania kapitału pracującego w przedsiębiorstwie
w zależności od charakterystyk biznesu,
odpowiedniej wyceny decyzji w zakresie polityki kredytu kupieckiego i zarządzania
należnościami w przedsiębiorstwie – metoda pośrednia i bezpośrednia (uproszczona i
przyrostowa),
najlepszego z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa zarządzania zapasami materiałów
i surowców do produkcji, zapasów produkcji w toku, zapasów wyrobów gotowych, z
uwzględnieniem metody ABC, modeli EOQ i VBEOQ, modeli POQ i VBPOQ.

Nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego
myślenia, łącząc je z praktycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego
obecnej i przyszłej wartości.
Proponujemy 12 godzin intensywnych, osadzonych w praktyce i mocno warsztatowych
zajęć pod okiem naszego Eksperta.
Dzień pierwszy od 10.00 do 16.00
Dzień drugi od 9.00 do 15.00
Program szkolenia

DZIESIĘĆ KROKÓW BUDOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA A
STRATEGIE ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ.
1.1. Strategiczny cel zarządzania przedsiębiorstwem z finansowego punktu widzenia. Wpływ
decyzji w zakresie płynności na CR (przychody ze sprzedaży), Operating Cycle (cykl
operacyjny), Assets (aktywa), AP (zobowiązania wobec dostawców), Capital invested (kapitał
zaangażowany), Capital structure (struktura kapitału), FCF (prognozowane wolne przepływy
pieniężne), IRR (próg rentowności strategii przedsiębiorstwa), Cost of Capital (koszt kapitału)
oraz na przyrost bogactwa właścicieli przedsiębiorstwa.
1.2. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka i niepewności, wolne
przepływy pieniężne, ryzyko operacyjne i ryzyko finansowe, koszt kapitału.
1.3. Cykl operacyjny w przedsiębiorstwie, wpływ elementów cyklu operacyjnego w
przedsiębiorstwie na wielkość zapotrzebowania na kapitał pracujący i na wyniki
przedsiębiorstwa.
1.4.Cykl zapasów i jego wpływ na poziom kapitału pracującego zamrożonego w zapasach
przedsiębiorstwa a konsekwencje dla strategicznych wyników przedsiębiorstwa.
1.5. Cykl należności oraz jego wpływ na poziom kapitału zamrożonego w należnościach
zapasów, i konsekwencje tego dla budowania wartości przedsiębiorstwa.
1.6. Wpływ ryzyka operacyjnego na wielkość buforu środków pieniężnych i wielkości
kapitału pracującego zamrożonego w operacyjnych środkach pieniężnych.
1.7. Wpływ wielkości środków zamrożonych w kapitale pracującym na generowanie gotówki
i na wartość przedsiębiorstwa.
1.8. Model FLIEM opisujący wpływ zarządzania płynnością na wartości przedsiębiorstwa,
ilustracja z wykorzystaniem podejścia: dziesięciu kroków tworzenia wartości
przedsiębiorstwa.
1.9. Rozpoznawanie elementów związanych z zarządzaniem kapitałem pracującym i próba
określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT,
NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka
biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na
wartość przedsiębiorstwa.

STRATEGIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM PRACUJĄCYM I DECYZJE
KSZTAŁTUJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
2.1. Wpływ poziomu aktywów bieżących, wielkości kapitału pracującego i zaangażowania
środków w płynność finansową (płynność krótkoterminowa, płynność długoterminowa,
płynność aktywów, płynność rynku, płynność finansowa przedsiębiorstwa) na wyniki
przedsiębiorstwa.
2.2. Relacje między znaczeniami płynności.

2.3. Płynność jako nadwyżka kapitału pracującego nad zapotrzebowaniem na kapitał
pracujący.
2.4. Poziom aktywów bieżących a zyskowność przedsiębiorstwa.
2.5. Aktywa płynne w przedsiębiorstwie a wartość płynności. Wewnętrzna wartość płynności
w porównaniu z rynkową wartością płynności. Praktyczne konsekwencje modelu
wewnętrznej wartości płynności.

KRÓTKOTERMINOWE ZARZĄDZANIE FINANSOWE I STRATEGIE
ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM PRACUJĄCYM.
3.1. Odpowiedź na zapotrzebowanie na kapitał pracujący (obrotowy) netto (Net Working
Capital, dalej: NWC) w przedsiębiorstwie, poziom NWC.
3.2. Model FLIEM wariant 1: Wybór strategii inwestowania w aktywa płynne: strategia
elastyczna inwestowania w kapitał pracujący (NWC), strategia restrykcyjna inwestowania w
kapitał pracujący (NWC). Przypadek przedsiębiorstwa o niewielkiej wrażliwości na ryzyko
braku płynności.
3.3. Model FLIEM wariant 2: Wybór strategii inwestowania w aktywa płynne: strategia
elastyczna inwestowania w kapitał pracujący (NWC), strategia restrykcyjna inwestowania w
kapitał pracujący (NWC). Przypadek przedsiębiorstwa o podwyższonej wrażliwości na
ryzyko braku płynności.
3.4. Model FLIEM wariant 3: Wybór strategii finansowania aktywów płynnych: agresywna
strategia finansowania NWC, strategia konserwatywna finansowania NWC. Przypadek
przedsiębiorstwa o niewielkiej wrażliwości na ryzyko braku płynności.
3.5. Model FLIEM wariant 4: Wybór strategii finansowania aktywów płynnych: agresywna
strategia finansowania NWC, strategia konserwatywna finansowania NWC. Przypadek
przedsiębiorstwa o podwyższonej wrażliwości na ryzyko braku płynności.
3.6. Całościowe studium przypadku modelu FLIEM: Jak dokonać wyboru między strategią
agresywno-restrykcyjną, strategią agresywno-elastyczną, konserwatywno-restrykcyjną a
konserwatywno-elastyczną.
3.7. Rozpoznawanie składników związanych z zarządzaniem NWC i wycena ich wpływu na
wielkość gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka
biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na
wartość przedsiębiorstwa.

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
4.1. Potrzeba utrzymywania zapasów w przedsiębiorstwie,
4.2. Zapasy materiałów i surowców, zapasy produkcji w toku, zapasy wyrobów gotowych,

4.3. Okres konwersji zapasów, rotacja zapasów,
4.4. Metoda ABC w doborze podejścia do zarządzania zapasami,
4.5. Model ekonomicznej partii dostawy (EOQ), model ukierunkowanej na wartość
przedsiębiorstwa ekonomicznej wartości dostawy (VBEOQ), model produkcyjnej partii
dostawy (POQ), model ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa produkcyjnej
partii dostawy (VBEOQ),
4.6. Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów i ich wpływ na wolne przepływy pieniężne,
na ryzyko przedsiębiorstwa, koszt kapitału i na wartość przedsiębiorstwa,
4.7. Minimalny zapas – wyznaczanie minimalnego zapasu bezpieczeństwa,
4.8. Dobieranie sposobów zarządzania zapasami optymalizującego wpływ na wielkość
gotówkowych wolnych przepływów pieniężnych (FCF), wpływ na poziom ryzyka
biznesowego, konsekwencje dla poziomu stopy kosztu kapitału finansującego
przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

ZARZĄDZANIE KREDYTEM KUPIECKIM (ZARZĄDZANIE
NALEŻNOŚCIAMI) W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
5.1. Ocena należności przedsiębiorstwa.
5.2. Metody optymalizowania okresu spływu należności.
5.3. Prognozowanie konsekwencji zmian w poziomie należności.
5.4. Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
5.5. Potencjalne ryzyka i korzyści z outsourcingu w zarządzaniu należnościami: wady i zalety
faktoringu należności.
5.6. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego,
5.7. Dobór odpowiedniej wielkości parametrów kredytu kupieckiego i optymalizowanie
inwestycji w należności z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych
przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu
kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

CASH MANAGEMENT: ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI
PRZEDSIĘBIORSTWA.
6.1. Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
6.2. Modele zarządzania środkami pieniężnymi, min.: model Baumola (Baumola-AlaisaTobina – BAT), model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a,

6.3. Krótkoterminowe taktyczne wyrównywanie poziomu chwilowej płynności: budżet
środków pieniężnych (preliminarz gotówki) ,
6.4. Wybór odpowiedniego modelu zarządzania środkami pieniężnymi w zależności od
charakteru przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie i optymalizowanie inwestycji w
środki pieniężne z uwzględnieniem ich wpływu na wielkość gotówkowych wolnych
przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu
kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.
Termin: 18/19.04.2016r.
Miejsce: Hotel Rezydent***** Sopot (www.hotelrezydent.pl)
Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, dyskusja, warsztaty
Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia
Cena: 1.800 zł +23% VAT
PROSZĘ WYPEŁNIĆ KARTĘ ZGŁOSZENIA
udziału w szkoleniu pt. „ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE” w
Sopocie w dniach 18-19.04.2016

zgłoszenie: https://corfinmichalski.files.wordpress.com/2016/03/szkolenie1_0216_zarzad
zanie_plynnoscia_sopot.pdf
i przesłać na adres Organizatora:

ADEPT Spółka Cywilna
ul. Zacna 26
80-283 GDAŃSK
Tel. 501 77 33 74
Fax. 58 341 32 04
NIP. 957-104-85-07
ADEPT@ADEPT.INFO.PL
kontakt z trenerem:
Grzegorz.Michalski@gmail.com
Tel: 791214963
Tel2: 503452860
http://michalskig.com/szkolenia

Jeśli termin lub miejsce szkolenia (18 04 2016 – 19 04 2016 / poniedziałek i wtorek / w SOPOCIE) jest
dla Państwa nieodpowiedni, proszę o kontakt z trenerem w celu zorganizowania szkolenia w dogodnym dla
Państwa czasie i miejscu.
Serdecznie zapraszam do kontaktu w celu zorganizowania szkolenia z zakresu finansów, zarządzania płynnością,
oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, analizy ryzyka projektów inwestycyjnych, pułapek klasycznej
analizy finansowej, planowania finansowego i zarządzania wartością – specjalnie dla Państwa przedsiębiorstwa
szkolenie takie może być przeprowadzone w Państwa siedzibie i dostosowane dokładnie do Państwa
indywidualnych potrzeb. Proszę o kontakt przez telefon: 503452860 lub 791214963.
Informacje o trenerze:
dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UE – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, do 2015 roku adiunkt, a
następnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, wpisany na listę ekspertów I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współredaktor i
członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu inwestycji, bankowości, płynności
finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki finansów,
zarządzania ryzykiem, płynnością finansową i inwestycjami takich jak: Australasian Accounting Business &
Finance Journal, Journal of Information and Organizational Sciences, Economic Research-Ekonomska
Istraživanja, Journal of Problems and Perspectives in Management, International Journal of Information
Processing and Management, i innych. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon
zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem
(razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i
średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami
przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede
wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia,
łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Prezentował swoje
wystąpienia z zakresu finansów na szkoleniach, seminariach i konferencjach w kraju i za granicą, min: Rhodos
(Grecja 2008), USA (Atlantic City 2011, Washington DC 2011, Hilo 2011, Honolulu 2012, Indianapolis 2012,
Miami 2013), Kanadzie (Montreal 2012), Chinach (Macau 2011, Hong-Kong 2012), Australii (Sydney 2012), i
innych. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, pracę doktorską
bronił na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a tytuł docenta /
Associate Professor w zakresie finansów, inwestowania i bankowości otrzymał na Faculty of Economics na
Technical University of Kosice na podstawie pracy pt.: Value-Based Working Capital Management. Determining
Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments wydanej przez prestiżowe wydawnictwo Palgrave Macmillan
(USA). Kierownik projektów badawczych realizowanych na zamówienie MNiSW i NCN: Zarządzanie płynnością
finansową w instytucjach non-profit (2010-2013), Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa
(2011-2014), Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących pełen cykl
operacyjny (2015-2018).

Autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania
płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium
wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych realizowanych jako warsztaty
dedykowane i szkolenia zamknięte m.in. dla: ABC WoltersKluwer Polska, Adamed, ADS Consulting, Agencja
Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach, Akademia Leona Koźmińskiego, AVENHANSEN, BERNDSON,
BIMs PLUS, BMSS, BOMIS Progress, BT&A Holding w Poznaniu, Cargill Polska, CK FORUM, Dalkia Services,
EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA, EmiTel, Framax, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, FRoSTA,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, HDS Polska, HIGH 5 Training Group, Hilton Foods Ltd., IIR –
Institute for International Research, IKKU, Impress, Informedia Polska, KAN, Krajowa Spółka Cukrowa Polski
Cukier SA, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Warszawie, Lokalna Grupa Działania
– Dorzecze Wisły, McDonald’s Polska, Ministerstwo Gospodarki, MWV Manufactring Bydgoszcz, NBP –
Narodowy Bank Polski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NOVOL, PETEKS, PGD –
Polska Grupa Dealerów, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Polbank EFG, Polska Grupa Dealerów,
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Port Lotniczy w Modlinie, PRAGMA INKASO SA, Puratos Polska, ROI
Consulting, SIEMENS finance, Slovak University of Agriculture in Nitra, Staropolska Izba Przemysłowo –
Handlowa, Telekomunikacja Polska SA, UNIVERS konsulting – edukacja Jacyno i Modzelewski, Valeo
Autosystemy, ValueTank, itp. Poza tym Grzegorz Michalski szkolił przedstawicieli wielu innych firm, między
innymi: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne, AP AG, BNP Paribas Bank Polska SA, DELPHI POLAND
S.A., ELECTROLUX POLAND, Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
Police SA, Indesit Company Polska, JUCON, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Pino SC., PKO Bank
Polski SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, QUATRO, Rector Capital, Santander Consumer Multirent, SPAW,
STRAMAC, TECHMET, TurboCare, USP Zdrowie, Vectra Investments, Wielkopolski Instytut Jakości, Zarządca
Rozliczeń SA., i innych.
Referencje trenera: http://michalskig.com/referencje | Serdecznie zapraszam do kontaktu w celu zorganizowania
szkolenia z zakresu finansów, zarządzania płynnością, oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, analizy
ryzyka projektów inwestycyjnych, pułapek klasycznej analizy finansowej, planowania finansowego i zarządzania
wartością – specjalnie dla Państwa przedsiębiorstwa szkolenie takie może być przeprowadzone w Państwa
siedzibie i dostosowane dokładnie do Państwa indywidualnych potrzeb. Telefon: 503452860 lub 791214963.
Polecam książkę: http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=738386

