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W pazdziemiIN 2012 jal:lO wła$ciclel Biura Rachunkowego BMM uczestnlc.zylgm w proJeł?cIe doradao-
u!wlenJowym prowadzonym przez eRsperto I trenera dr Crzegorza MicholsJ:łie(ło.

Proje\:lt z zaRresu analizy finansowej oraz controllingu finansowego z elementami rachlJnłroWOSd flnansowej
obejmował zajęCia warsztatowe i zajęcia doradae (coachino) trwające 5 dnl (40h) dydal:!tyczno-doradczych. z tego 4 dni
(32h) stanowiły wyRiady z pral:!tycznyml wanztatami I l dzień (Bh) stanowiło doradztwo (coaching). W tralKie proJel:!tu
doradczo-sz~leniowego dr Crzegor:z Michals!?1zaprezentO\.\lOł prahtyczną wiedzę pozwalająca na efe\:ltyo..unlejszedecyzje W
zal<reie zarządzania finansami własnego przedsiębIorstwa.. podJęda. ograniczenia lub WitrzymanIa się od współpracy z
Innymi przedsiębiorstwom I \Ił zolemoŚci ad Ich s~lJClc;jifinansoweJ. Przedstawione w CZClSleprojel:!tu doradao-ul?oleniowego
propozYCJezastosowania prezentOl!Xlnych zagadnie n w praRtyce ziMtrowane zostały uzyteanymi studiami przypadb6w.
Treśd merytoryczne projelrtu doradczo-slRolenlowego obejmowoly zagadnienia taRle jaR: finansowy cel działonla
przedsiębiorstwa. pomiar wartoSCi przedsiębiorstwa. przepływy pienienie. ocena wlorygodnoscł na podstawie analizy
wslroznilwwej iprawozdan finansowych. prognozowanie Rryzys6w w oceniOnym pnedsięblorstwie: i ocena ich istotnoscl.
sygnały ostrzegawcze, analizo dysmyminocyjna. ZORres przygotowania biznesowych planów, za~es przygotowywania i
analizy ryzylro w czasie realizacji ZCl!o.zOnychW studium wyI:łonOlnoŚd przediięwzlęc, elementy rachvn~ścI flnansowej.
elementy matematyAi finansowej, szacowanie wolnych przep!yw6w PIeniężnych generowanych przez flrmę, metody I
RryteliO oceny projeRtÓVJ inwestycyjnych. szacowan.. stop kosztu I:łapltału finanSUjącego Inwestyde, ~6t~erminowe
zarzadzonle Ropitalem i zarządzaniem p!ynnaŚ(la finansową. przegląd elementów zarzadzanlo lapa$CJmi. środkami
pienięznyml i należnościami. elementy planowania flnansowego, metoda procentu od sprzaclozy.

SZRolenie wg mojej oceny przebiegolO w bardzo dobrej atmosferze. trener I wyRiadowca dr Grzegorz MichaIsRI
dostosowywał przebieg sz~lenia do potrzeb grupy sZRolenlowej ( 10 LlczestniR6w). UzysłxlUsmy mozliwość samodzielnego
wyliczania wyniRów finansowych na podstawie przel:razanych elementów Wiedzy rachunl:lowosci finansowej. 5z~
zospokoiło moje potrzeby odncsrne lJzupe4nlenla ł ulYstematyzowonio Wiedzy no temat finall$ów w podmiotach
obslugiwanych ~ięgoWO ifinansowo przez f:łierowane przeze mnie Biuro Rachunf:łowym BMM.

ProjeRt: doradczo~uRoleniowy realizowany przel dr Grzegorza Mk:haMliego był oRozją do znacznego tl'Clll$feN
Wiedzy naURQWej nojnoW'Sozyc;h nQuRov.lych osłągnię<'; z. di'iłfiJd.;r;łny fłn~;;lI"ó""" j;~n:ą-d&QniQ l ckonon'lU do prohtyłłł

gospodarczej
ReRomenduję sZRoJenlaPana dr Crzegor:za Mlchals~iego Jo~o godne polecenia.
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