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REFERENCJE

Niniejszym pragniemy poświadczyć, że dr Grzegorz Michalski, współpracował z Zakładem
Szkoleń i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego "PETEKS" Sp. z 0.0. we Wrocławiu W

charakterze trenera i eksperta z zakresu finansów w projekcie szkoleniowym realizowanym w ramach
działania 2.1. POKL pt. "Skuteczny menedżer. Pakiet szkoleń dla MSP", współfinansowanym przez
Unię Europejską oraz budżet Państwa.

W dniach 15 - 16.02.2011 r. w Warszawie Pan Grzegorz Michalski prowadził dwudniowe szkolenie
zamknięte dla pracowników Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz 14 - 15.03.2011 r.
we Wrocławiu szkolenie otwarte dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pt.:
"Zarządzanie finansami firmy w warunkach niepewności" .

Programowe treści obejmowały: Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem, zwiększanie
bogactwa właściciela/i przedsiębiorstwa, elementy kształtujące wartość bogactwa właściciela
przedsiębiorstwa, ryzyko i niepewność i ich wpływ na realizację celu przedsiębiorstwa, szacowanie
wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo, siedem zasad
prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych, NCF (przepływy pieniężne netto), OCF
(operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), metody oceny projektów
inwestycyjnych, szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje, kształtowanie kosztu
kapitału obcego, poziom stopy kosztu kapitału własnego, wpływ ryzyka i niepewności na stopę kosztu
kapitału, krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami,
środkami pieniężnymi i należnościami), zarządzanie zapasami i wpływ niepewności na poziom
zapasów, docelowe poziomy należności i wpływ niepewności na poziom należności, poziom gotówki
przedsiębiorstwa i wpływ niepewności na poziom gotówki, strategie zarządzania kapitałem
pracującym netto w warunkach niepewności, finansowa kondycja przedsiębiorstwa oraz
kontrahentów przedsiębiorstwa, elementy kształtujące sytuację finansową, wnioskowanie na
podstawie wskaźników finansowych, błędy i uproszczenia w czasie analizy finansowej
przedsiębiorstwa, wpływ ryzyka i niepewności na interpretację sytuacji przedsiębiorstwa.

Przeprowadzane zajęcia charakteryzowały się profesjonalnym przygotowaniem pod względem
merytorycznym i organizacyjnym. Pan Grzegorz Michalski przekazał uczestnikom szkoleń niezbędną
wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Nieodłącznym atutem był właściwy dobór
wykorzystywanych materiałów dydaktycznych.
Z satysfakcją możemy stwierdzić, że przeprowadzone przez Pana Grzegorza Michalskiego szkolenie
spełniły nasze oczekiwania i zostały przeprowadzone w sposób fachowy.
Rekomendujemy Pana Grzegorza Michalskiego jako rzetelnego partnera, świadczącego usługi
szkoleniowe na najwyższym poziomie.
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