
•  Czynniki oceny efektywności biznesu 

•  Możliwości i ograniczenia interpretacji sytuacji ekonomiczno-finansowej z        
  wykorzystaniem analizy DD 

•  Bezpieczeństwo procesu analizy DD (ochrona danych i wyników)  

                 Zgłoś swój udział już dziś!
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Due Diligence w procesie wyceny
przedsiębiorstwa

Warszawa, 13-14 lutego 2018 



DUE DILIGENCE

Chciałbym pogratulować BMS Group za zorganizowanie udanego i bardzo profesjonalnego „Kongresu Prawników 
i Compliance Managerów In – house X edycja”. Możliwość prowadzenia merytorycznej dyskusji i wymiany 
doświadczeń w wąskim gronie profesjonalistów z zakresu compliance – moim zdaniem – stanowiła jeden                     
z kluczowych elementów przedmiotowego kongresu. Wiedzę zdobytą podczas dyskusji, wykorzystuję w 
praktyce. Życzę dalszych sukcesów!
        
         Andrzej Krawczyk, BOŚ Bank SA

DUE DILIGENCE

Due Diligence w procesie wyceny przedsiębiorstwa - praktyczne aspekty, eliminacja ryzyka

Due diligence jest współczesnym standardem analizy sytuacji przedsiębiorstwa zorientowanej na 
poznanie rzeczywistej wartości rynkowej biznesu. 

CELE

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności przeprowadzania analizy due diligence dla 
potrzeb poprawnej wyceny wartości rynkowej biznesu z perspektywy właścicieli i określonych 
interesariuszy przedsiębiorstwa 

METODYKA

Warsztaty z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, analizy danych finansowych, 
dokumentów korporacyjnych, planów i strategii rozwoju, case study, z uwzględnieniem 
samodzielnej wyceny przedsiębiorstwa na bazie wniosków z przeprowadzonej analizy DD 

ADRESACI

Szkolenia: menedżerowie działów finansowych, controllingu, zarządzania ryzykiem, członkowie 
rad nadzorczych spółek kapitałowych, zarządzający funduszami inwestycyjnymi (kapitałem 
inwestorów)          

FORMA

Wydarzenie zostanie przeprowadzone w charakterze warsztatu. Dwa dni przepełnione dużą 
ilością ćwiczeń praktycznych, dzięki czemu uczestnicy będą mieli możliwość zdobyć praktyczne 
umiejętności. Na warsztacie obowiązuje ograniczona liczba osób.



PROGRAM

Chciałbym pogratulować BMS Group za zorganizowanie udanego i bardzo profesjonalnego „Kongresu Prawników 
i Compliance Managerów In – house X edycja”. Możliwość prowadzenia merytorycznej dyskusji i wymiany 
doświadczeń w wąskim gronie profesjonalistów z zakresu compliance – moim zdaniem – stanowiła jeden                     
z kluczowych elementów przedmiotowego kongresu. Wiedzę zdobytą podczas dyskusji, wykorzystuję w 
praktyce. Życzę dalszych sukcesów!
        
         Andrzej Krawczyk, BOŚ Bank SA

Miałem przyjemność uczestniczyć w Kongresie Prawnym & Compliance, organizowanym w kwietniu 2015 r. 
przez firmę Business Media Solutions. Wiele sobie obiecywałem po tym wydarzeniu i nie zawiodłem się. Poprzez 
rozwiązania, które przedstawili wieloletni Praktycy – Eksperci w swoich dziedzinach, zaczerpnąłem inspiracji, 
która pozwoli spojrzeć świeżym okiem na działania we własnej organizacji. Możliwość benchmarkingu z osobami 
decyzyjnymi z działów prawnych firm z najróżniejszych sektorów była inspiracją do nowych pomysłów i działań 
w swojej organizacji. Mogę z całą pewnością polecić wydarzenia wykreowane przez ekipę BMS Polska, jako 
zorganizowane i dopracowane  w 100%.
   
     Sławomir Wodecki, GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” SA

DZIEŃ I 

ROZPOCZĘCIE 9:00

1. Istota i zastosowanie analizy due diligence (DD)

 • Czynniki oceny efektywności biznesu 
 • Ocena efektywności biznesu na podstawie klasycznych mierników analizy finansowej 
 • Możliwości i ograniczenia interpretacji sytuacji ekonomiczno-finansowej z wykorzystaniem analizy DD 
 • Znaczenie, funkcje i wykorzystanie analizy DD w procesie pomiaru zdolności dochodowej   
  przedsiębiorstwa 
 • Bezpieczeństwo procesu analizy DD (ochrona danych i wyników)  

2. Konstrukcja raportu DD 

 • Raport z analizy DD w świetle współczesnych standardów raportowania biznesowego    
  przedsiębiorstwa 
 • Raport z analiz DD a analiza fundamentalna przedsiębiorstwa 
 • Ryzyka przedsiębiorstwa i możliwości ich pomiaru 
 • Elementy raportu DD   
 • Budowa systemu identyfikacji obszarów i mierników kwantyfikacji ryzyk przedsiębiorstwa 
 • Użytkownicy raportu DD, w tym perspektywa kupującego i sprzedającego przedsiębiorstwo   
 • Sposoby prezentacji wyników analizy DD 
 
3. Etapy analizy DD 

 • Mapa sytuacji przedsiębiorstwa 
 • Algorytm procesu analizy DD 
 • Obszary analizy DD, w tym ilościowe, jakościowe 
 • Perspektywa interesariuszy i akcjonariuszy 
 • Obszary analizy przedsiębiorstwa, w tym działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa,  strategia, d 
  okumenty korporacyjne 

PLANOWANE ZAKOŃCZENIE 17:00
     



       PROGRAM

DZIEŃ II

ROZPOCZĘCIE 9:00

4. Szczególne przypadki analizy DD 

 • transakcje funduszy VC/PE  
 • podział przedsiębiorstwa 
 • fuzje i przejęcia 
 • efekty synergii 
 • efektywność inwestycji 
 • efektywność struktury kapitału 
 • wycena marki produktowej/korporacyjnej 

5. Identyfikacja, pomiar i interpretacja ryzyk przedsiębiorstwa w procesie DD. 

 • Proces i metody identyfikacji ryzyk i determinant wartości 
 • Opis i interpretacja wyników 
 • Proces i narzędzia optymalizacji ryzyk 
 
6. Wykorzystanie analizy DD w procesie wyceny przedsiębiorstwa 

 • Istota wyceny przedsiębiorstwa
 • Cele, metody i funkcje wyceny przedsiębiorstwa 
 • Proces wyceny przedsiębiorstwa 
 • Wybrane elementy metodologii wyceny przedsiębiorstwa  (podejście majątkowe, dochodowe, porównawcze) 
 • Wycena przedsiębiorstwa na podstawie wyników analizy DD  

7. Klauzule umów inwestycyjnych w oparciu o wnioski z analizy DD 

 • Istota umowy inwestycyjnej 
 • Konstrukcja umowy inwestycyjnej 
 • Szczególne postanowienia umowy inwestycyjnej w zakresie praw i obowiązków stron transakcji 
 • Znaczenie kluczowych czynników sukcesu (KPI) w umowach inwestycyjnych 
 • Umowne instrumenty ochrony inwestora

PLANOWANE ZAKOŃCZENIE 17:00 

Polecam spotkania w gronie specjalistów tej samej materii. Zawsze można zabrać coś war-
tościowego dla siebie. Na konferencjach możemy sobie wyrobić zdanie na jakiś temat a 
bardzo często poruszane zagadnienia nas inspirują. To jest ogromna ich wartość. Dodat-
kowo, bardzo ciekawe są kuluarowe dyskusje.
 

Agnieszka Kosiorkiewicz, mBank SA



BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
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    TRENER

Krzysztof Maślankowski
Doktor nauk ekonomicznych - absolwent UMK, SGH ALK, WSPiZ oraz studiów MBA (WSB/ Franklin 
University). Członek organów spółek kapitałowych m.in.: Prezes Zarządu Polskiego Holdingu 
Farmaceutycznego S.A., Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Creotech Instruments S.A., Ekobenz 
Sp. z o.o. Był również kierownikiem Wydziału Analiz Ministerstwa Skarbu Państwa. Manager 
inwestycyjny oraz ekspert ds. wyceny biznesu i zarządzania projektami inwestycyjnymi (Agencja 
Rozwoju Przemysłu S.A.). Członek Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości V kadencji.

Specjalizacje:

finanse korporacyjne, rynek kapitałowy, strategie inwestycyjne, finansowanie i wycena 
przedsiębiorstw, analiza finansowa, międzynarodowe standardy rachunkowości finansowej, 
controlling strategiczny, doradztwo inwestycyjne, transakcyjne i biznesowe, analiza efektywności 
projektów innowacyjnych. 


