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LONDONSAM POLSKA
Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach
z zakresu finansów i zarządzania. Od początku naszej działalności
w Polsce, z sukcesem dostarczyliśmy projekty szkoleniowe do ponad 10
tysięcy osób, w tym menedżerów najwyższego szczebla z różnych sektorów
biznesu, którzy wielokrotnie potwierdzali profesjonalizm zaprojektowanych
rozwiązań szkoleniowych.
We współpracy z międzynarodowymi Partnerami dostarczamy profesjonalne
szkolenia, co przekłada się na wyjątkowo wysoki poziom naszych usług.
Jesteśmy dostawcą szkoleń przygotowujących do zdobycia
międzynarodowych kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants) oraz PMP (Project Management Professional). Współpracujemy
również z INSEAD The Business School for the World, wysoko ocenianą
w światowych rankingach instytucją edukacyjną. Wszystko to stanowi o naszym
ciągłym rozwoju i dążeniu do dostarczania naszym Klientom usług o coraz
wyższym standardzie.

OFERTA
Warsztaty dopasowujemy do środowiska biznesowego, zwracając jednocześnie szczególną uwagę
na indywidualne potrzeby uczestników. W naszej ofercie znajdują się specjalistyczne szkolenia
dla biznesu, organizowane w wersjach zamkniętych oraz otwartych, wśród nich z zakresu:
Finansów: MSSF, USGAAP, Taxation Academy, Credit Management, Finanse dla Menadżerów
Zarządzania: Projektami, Zmianą, Zespołem, Czasem
Umiejętności interpersonalnych: Techniki prezentacji, Obsługa klienta, Komunikacja
międzykulturowa

KLIENCI
Klienci cenią w nas profesjonalizm, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do realizowanych
projektów. Współpracujemy z międzynarodowymi korporacjami, jak również rodzimymi
przedsiębiorstwami, które inwestują w rozwój swojej kadry. Nasze treningi na najwyższym poziomie
oceniły m.in. firmy:

PROGRAM SZKOLENIA
1. Formy działalności gospodarczej

Rejestrowanie działalności: KRS, EDG
Ocena ogólnych informacji (poza finansowych) o firmie i jej otoczeniu oraz ich wpływ
na możliwości i ryzyko finansowania
2. Omówienie układu sprawozdania finansowego wg ustawy o rachunkowości oraz

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Bilans jako stan majątkowy oraz wskazanie źródeł finansowania
Rachunek zysków i strat
Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow)
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Informacja dodatkowa (noty objaśniające)
Sprawozdanie z działalności jednostki
3. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe? - wpływ stosowanych metod

i zasad rachunkowości na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych
Metody stosowane w rachunkowości
Zasady stosowane w prowadzeniu rachunkowości
Elementy sprawozdania finansowego
Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
4. Umiejętność szybkiego czytania bilansu

Analiza pionowa (analiza aktywów oraz pasywów jednostki)
Analiza pozioma (powiązanie między aktywami oraz pasywami)
Kapitał obrotowy netto
5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej

Zasady interpretacji wskaźników
Źródła informacji gospodarczej i tworzenie bazy danych do porównań wskaźników
Analiza struktury bilansu
Analiza rentowności
Analiza płynności
Analiza efektywności
Analiza poziomu zadłużenia
6. Interpretacja wyniku finansowego na poszczególnych segmentach działalności

Wynik na sprzedaży
Wynik na działalności operacyjnej
Wynik na działalności gospodarczej
Wynik brutto i netto
Pozostałe pojęcia EBIT, EAT, EBITDA

7. Istota oraz geneza rachunku przepływów pieniężnych

Zapotrzebowanie na informacje dotyczące wypłacalności
Nowa jakość w zakresie sprawozdawczości finansowej
8. Zasada kasowa jako podstawa sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Definicja zasady kasowej
Zasada memoriałowa na tle zasady kasowej
9. Sprawozdanie o zmianach strumieni pieniężnych

Działalność operacyjna
Działalność inwestycyjna
Działalność finansowe
10. Analiza finansowa w oparciu o Cash flow jako źródło informacji o zagrożeniu utraty płynności.

Cykl życia przedsiębiorstwa na podstawie Cash flow
Powiązanie pomiędzy bilansem a rachunkiem przepływów pieniężnych.
Ocena ryzyka upadłości w oparciu o strumienie przepływów pieniężnych
Interpretacja przepływów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej
Analiza wskaźnikowa płynności na podstawie Cash flow.
11. Rachunek przepływów pieniężnych w ustawie o rachunkowości oraz MSR:

Metoda bezpośrednia a praktyczne jej wykorzystanie
Sposób ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wg metody pośredniej
Przepisy ustawy o rachunkowości
Metodologia sporządzania w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 1
Cash flow w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości – MSR 7
12. Rachunek przepływów pieniężnych

Przewidywanie ryzyka upadłości
13. Podstawowe obszary ryzyka związane z „księgowością kreatywną”

Przyjęcie polityki rachunkowości, która nie gwarantuje jednolitych metody wyceny
na przestrzeni kolejnych lat obrotowych.
Zmiany wartości szacunkowych wg MSR 8 oraz PSR
 Tworzenie rezerw na zobowiązania
 Odpisy aktualizujące wartość poszczególnych aktywów
 Weryfikacja okresów użyteczności rzeczowych aktywów trwałych wg MSR 16 i art.33 UoR.
 Tabela amortyzacyjna podatkowa oraz bilansowa.
Błędy dotyczące lat poprzednich
 Regulacje zawarte w ustawie o rachunkowości.
 Dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
 Ujęcie retrospektywne a ujęcie prospektywne

PROWADZĄCY
ROMAN SEREDYŃSKI, MBA, biegły rewident, wykładowca IFRS
Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych
projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek
giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu
analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Posiada bogate
doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Obecnie jest
dyrektorem zarządzającym w UHY ECA S.A.
Roman jest autorem licznych artykułów z zakresu audytu i sprawozdawczości finansowej oraz
cenionym wykładowcą. Od 8 lat jest trenerem LondonSAM Polska specjalizującym się
w zagadnieniach z tematyki rachunkowości i finansów. Z powodzeniem przeprowadził projekty
szkoleniowe dla takich firm jak: IBM, ArcelorMittal, BNP Paribas Fortis, Lundbeck, Electrolux,
Capgemini, Volvo, Tate&Lyle i innych.

KORZYŚCI
Zdobycie umiejętności analizowania sprawozdań finansowych,
Udoskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych,
Poznanie praktycznych przykładów, które pozwolą zrozumieć ryzyko i błędy w czasie
sporządzania sprawozdań finansowych w codziennej pracy,
Profesjonalne warsztaty z ekspertem,

ORGANIZACJA SZKOLENIA
CZAS TRWANIA:

2 intensywne dni warsztatowe, live on-line

TERMIN:

17 – 18 listopada 2022

CZAS:

9:00 – 15:30

JĘZYK:

polski

MIEJSCE SZKOLENIA:

platforma ZOOM Meeting

CENA:

1 950 PLN netto + VAT
Promocja do 18 października:
10% rabatu – za zapisy indywidualne
15% rabatu – za zapisy min. 2 osób

Cena zawiera następujące elementy:
Warsztaty prowadzone przez profesjonalnego trenera,
Kompleksowe materiały szkoleniowe umożliwiające samodzielną naukę w domu,
Weryfikację wiedzy w czasie trwania kursu,
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie.
W przypadku dodatkowych pytań, prosimy serdecznie o kontakt:
michal@londonsam.pl, tel. +48 662 266 320

OPINIE O SZKOLENIU
Świetnie przygotowane szkolenie, pozwoliło mi spojrzeć na pewne zagadnienia
z innej perspektywy,
Jestem pod wrażeniem wiedzy prowadzącego i sposobu w jaki została ona
przekazana na szkoleniu,
Świetnie przeprowadzone szkolenie, interesująca, użyteczna teoria i ćwiczenia,
Super prowadzący, z ogromną wiedzą, sympatyczny, kontaktowy.

