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Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw (MSP), działająca na rzecz MSP, ma przyjemność zaprosić Państwa na
bezpłatne szkolenie pt. „Zarządzanie finansami w małej firmie”
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi zagadnieniami z zakresu
finansów przedsiębiorstw, szczególnie małych podmiotów gospodarczych. Uczestnik pozna
mechanizmy kształtujące finanse firmy, a takŜe ich wpływ na funkcjonowanie podmiotu
gospodarczego. Szkolenie rozpocznie się od zdefiniowania celu działalności przedsiębiorstwa oraz
zaprezentowania mierników jego obiektywnej oceny. Następnie w ramach dwóch grup
tematycznych: zarządzanie długoterminowe i krótkoterminowe, zostaną zaprezentowane aspekty
podejmowania decyzji w tych dwóch horyzontach czasowych. Ta część zostanie poprzedzona
elementami matematyki finansowej, jako wprowadzenia do późniejszych rozwaŜań praktycznych.
Szkolenie jest adresowane do kadry kierowniczej działów niefinansowych przedsiębiorstw, w
szczególności do właścicieli, dyrektorów, zarządu. Wiedza zdobyta na szkoleniu będzie pomocna
dla osób odpowiedzialnych za decyzje, niosące za sobą skutki finansowe oraz dla wszystkich
chcących uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw.
Spotkanie to będzie równieŜ okazją do zapoznania się z bieŜącą ofertą finansową i szkoleniową
Fundacji. Na szkoleniu uczestnicy otrzymają komplet materiałów i pomocy szkoleniowych, a po
szkoleniu zaświadczenie o uczestnictwie.
Szkolenie poprowadzi pan dr Marek CzyŜ – specjalista w dziedzinie analizy ekonomicznej,
ekonomiki przedsiębiorstw oraz bankowości korporacyjnej. Wykładowca współpracujący
z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.
Szkolenie odbędzie się dnia 09 grudnia 2010 r. w godzinach 09.00 – 15.45 w siedzibie Polskiej
Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Zapraszamy

do

rejestracji

na

szkolenie

na

stronie

internetowej

Polskiej

Fundacji

Przedsiębiorczości” http://www.pfp.com.pl/v6n2h_zapisz_sie_na_szkolenie.htm
W razie pytań, prosimy o kontakt do pani Joanny Golonka, tel.: (091) 312-92-23, e-mail:
j.golonka@pfp.com.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
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Program szkolenia
„Zarządzanie finansami w małej firmie”

Godzina
09:00 – 09:15
09.15 – 10.30

Temat zajęć
Powitanie uczestników i wprowadzenie
Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem.
Wartość przedsiębiorstwa, czynniki ją kształtujące i wycena wartości
przedsiębiorstwa.

10.30 – 10.45

Przerwa

10.45 – 12.15
Elementy matematyki finansowej.
12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 – 14.00
Zarządzanie długoterminowe: ocena projektów inwestycyjnych; wybór
metody amortyzacji.
14.00 – 14.15

Przerwa

14.15 – 15.45
Zarządzanie krótkoterminowe: kapitał obrotowy; cykl konwersji gotówki;
zarządzanie naleŜnościami.
15.45

Zakończenie szkolenia

