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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. Znaczenie przepływów pieniężnych  

  - Znaczenie środków pieniężnych 

  - Jak powstaje free cash flow (FCF) z działalności operacyjnej i jego wplyw na rozwój biznesu 

  - Zasada memoriału a zasada kasowa w kontekście generowania przychodów ze sprzedaży oraz 

wpływów do jednostki 

  - Rachunek zysków i strat a rachunek przepływów pieniężnych 

  - Analiza kosztów niepieniężnych takich jak amortyzacja, rezerwy czy odpisy aktualizujące  

  - Przekształcanie zysku w cash flow z działalności operacyjnej (case study) 

  

2. Zarządzanie przepływami pieniężnymi oraz kapitałem obrotowym 

  - Wprowadzenie - co to jest kapitał obrotowy? 

  - Zarządzanie zapasami - cykl obrotu zapasami (rotacja zapasów) 

  - Zarządzanie należnościami - cykl obrotu należności (rotacja należności) 

  - Zarządzanie terminem płatności u dostawców - cykl obrotu zobowiązań (rotacja zobowiązań) 

  - Kalkulacja obrotu zapasów, należności, zobowiązań oraz cyklu konwersji gotówki (case study)  
 

3. Rachunek przepływów pieniężnych  

  - Rachunek przepływów pieniężnych jako element sprawozdania finansowego  

  - Metody sporządzania cash flow – informacje podstawowe 

  - Interpretacja przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności:  

   / Działalność operacyjna  

   / Działalność inwestycyjna  

   / Działalność finansowa  

  - Rozpoznawanie strumieni pieniężnych na podstawie analizy bilansu  

  - Analiza rachunku przepływów pieniężnych 

  - Identyfikacja ryzyka bankructwa na podstawie cash flow (na przykładzie)  
 

4. Prognoza przepływów pieniężnych | 

  - Podstawowe zasady prognozowania (budżetowania) 

  - Identyfikacja różnic pomiędzy rachunkiem zysków i strat a cash flow 

  - Prognoza przychodów, kosztów oraz wpływów i wydatków 

- Aktualizacja prognozy w miarę upływu czasu (MRF – the most recent forecast)  



 

      

 

 

 

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 10 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.  

 

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA 
 

CZAS TRWANIA: 1 intensywny dzień warsztatowy, live on-line 

TERMIN: 13 kwiecień 2023 

CZAS: 9:00 - 15:30 

JĘZYK: polski 

MIEJSCE SZKOLENIA: ZOOM Meeting platform 

CENA: 1 450 PLN netto + VAT 

 
  Promocja do 20 marca 2023 
   / 10% - za zapisy indywidualne 
   / 15% - za zapisy min. 2 

 

Cena zawiera następujące elementy: 

 Warsztaty prowadzone przez profesjonalnego trenera, 

 Kompleksowe materiały szkoleniowe umożliwiające samodzielną naukę w domu, 

 Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. 

 

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy serdecznie o kontakt: michal@londonsam.pl,  

tel. +48 662 266 320 

mailto:michal@londonsam.pl


 

      

 

 

 


