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REFERNCJE

W listopadzie 2012 r. uczestniczyłem w projekcie doradczo - szkoleniowym z zakresu analizy finansowej i
controllingu finansowego z elementami rachunkowości finansowej prowadzonym przez trenera i eksperta
Pana dr. Grzegorza Michalskiego.
Projekt obejmował zajęcia warsztatowe i zajęcia doradcze ( coaching ) trwające 5 dni ( 40 godzin) ,
z czego 4 dni ( 32 godziny) stanowiły wykłady z praktycznymi warsztatami a l dzień ( 8 godzin)
poświęcony był na doradztwo ( coaching ) .

W trakcie zajęć trener przekazywał swoją praktyczną wiedzę, która pomoże mi w podejmowaniu
efektywniejszych decyzji w zakresie zarządzania finansami w naszej firmie i podejmowania, ograniczania,
rezygnacji lub odstępowania od współpracy z naszymi kontrahentami w zależności od ich sytuacji finansowej
a także doradzania naszym klientom, jeśli wyrażą takie życzenie, w tych kwestiach.
Poruszane zagadnienia trener ilustrował studiami przypadków a treści merytoryczne szkolenia obejmowały
następujące tematy: finansowy cel działania przedsiębiorstwa; pomiar wartości przedsiębiorstwa;
przepływy pieniężne; ocena wiarygodności firmy na podstawie analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych
, prognozowanie kryzysów w analizowanej fmnie i ocena ich istotności; sygnały ostrzegawcze;
analiza dyskryminacyjna; zakres przygotowania biznesplanów; studia wykonalności; zakres przygotowania i
analizy ryzyka w czasie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć; elementy matematyki finansowej;
szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych w fmnie i stóp kosztów kapitału finansującego
inwestycje; kryteria i metody oceny projektów inwestycyjnych; zarządzania: krótkoterminowym kapitałem i
płynnością finansową ; poznania elementów zarządzania: zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami;
elementy planowania finansowego oraz metodę procentu od sprzedaży .

Szkolenie obejmowało bardzo obszerne zagadnienia i wymagało od prowadzącego dużej wiedzy i
umiejętności zawodowych oraz organizacyjnych.
Pan dr. Grzegorz Michalski prezentuje te walory, moim zdaniem jest osobą kompetentną i dobrze
przygotowaną do prowadzenia takich szkoleń, poza tym jest on komunikatywny bo łatwo nawiązał
kontakt z uczestnikami szkolenia. w którym uczestniczyłem.

Szkolenie, w którym uczestniczyłem oceniam pozytywnie, bo spełniło moje oczekiwania odnośnie
przypomnienia, usystematyzowania i uzupełnienia mojej wiedzy w zakresie objętym tematyką szkolenia.
Oczywiście obszerność tematyki szkolenia uniemożliwia jej dogłębne poznanie w ciągu 40 godzin.
Dlatego też liczę, że jak będę potrzebował głębszego poznania jakiegoś zagadnienia, objętego
tematyką szkolenia będę mógł liczyć na pomoc i wiedzę merytoryczną, którą Pan dr. Michalski posiada.
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