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Warsztat

 

 •  Rachunkowość finansowa w procesie nadzoru właścicielskiego. 

 • Analiza finansowa w procesie nadzoru właścicielskiego.
 

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w procesie nadzoru właścicielskiego. 
 

 • Wycena wartości przedsiębiorstwa w procesie nadzoru właścicielskiego.
 
 • Rynek kapitałowy i jego rola w procesie nadzoru właścicielskiego.

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Certyfikowany Członek Rady Nadzorczej 
Obowiązki, uprawnienia, decyzje, odpowiedzialność za funkcjonowanie 
spółki.



Warsztat

Certyfikowany Członek Rady Nadzorczej - obowiązki, uprawnienia, 
decyzje, odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki

Członek Rady Nadzorczej sprawuje stały nadzór nad efektywnością działania 
organizacji w imieniu właściciela. Wymaga kompetencji strategicznych i 
operacyjnych, weryfikując skuteczność decyzji menedżerów i stan realizacji 
strategii właścicielskiej.    
  
Cele

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności skutecznego sprawowania 
nadzoru właścicielskiego  według współczesnych standardów i praktyk 
rynkowych. Dodatkowym atutem kursu jest przygotowanie do państwowego 
egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem 
Skarbu Państwa. 
     
Metodyka 

Interaktywne warsztaty z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, arkusza 
excel, analizy danych finansowych,  case study, z uwzględnieniem samodzielnej 
analizy sytuacji   przedsiębiorstw z perspektywy nadzoru właścicielskiego.  

Adresaci szkolenia: 

pracownicy grup kapitałowych nadzorujących spółki grupy, analitycy finansowi, 
rynkowi,  menedżerowie działów finansowych, controllingu, zarządzania 
ryzykiem, rozwoju biznesu,  członkowie rad nadzorczych,   kadra zarządzająca 
przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej, przedstawiciele jednostek 
samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych, właściciele firm.

         

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Referencje

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było 
to szkolenie z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na 
prowadzenie spotkań. Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii 
było niewiele, za to praktyki mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!

Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Warsztat

Rachunkowość finansowa w procesie nadzoru właścicielskiego 

 • System rachunkowości przedsiębiorstwa. 
 • Model rachunkowości przedsiębiorstwa według standardów uor., MSR/MSSF.  
 • Polityka i zasady rachunkowości.
 • Ewidencja i funkcjonowanie kont księgowych. 
 • Wpływ operacji gospodarczych na zasoby i wyniki przedsiębiorstwa.
 • Wycena w rachunkowości finansowej. 

Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie nadzoru właścicielskiego

 • Konstrukcja jednostkowego sprawozdania finansowego wg uor., MSR/MSSF. 
 • Konstrukcja skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg uor., MSR/MSSF.
 • Zasady rewizji i badania sprawozdań finansowych. 

Analiza finansowa w procesie nadzoru właścicielskiego

 • Istota analizy finansowej przedsiębiorstwa. 
 • Zasady analizy finansowej przedsiębiorstwa.
 • Techniki analizy finansowej przedsiębiorstwa. 
 • Podstawowe wskaźniki analizy finansowej przedsiębiorstwa na podstawie   
  danych jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
 • Elementy analizy fundamentalnej i technicznej  przedsiębiorstwa.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w procesie nadzoru właścicielskiego

 • Cele finansowe przedsiębiorstwa w ujęciu długo- i krótkookresowym. 
 • Menedżerski proces decyzyjny.
 • Elementy matematyki finansowej.
 • Analiza efektywności inwestycji rzeczowych. 
 • Struktura i koszt kapitału przedsiębiorstwa. 
 • Zasoby niematerialne w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa.
 



Warsztat

Rachunkowość zarządcza i controlling w procesie nadzoru właścicielskiego.

 • Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny na potrzeby controllingu.
 • Narzędzia operacyjnej rachunkowości zarządczej.
 • Narzędzia strategicznej rachunkowości zarządczej.
 • Decentralizacja zarządzania oparta na ośrodkach odpowiedzialności.. 
 • Rola controllingu we współczesnym przedsiębiorstwie. 
 • Narzędzia controllingu operacyjnego.  
 • Narzędzia controllingu strategicznego. 

Wycena wartości przedsiębiorstwa w procesie nadzoru właścicielskiego.

 • Istota i znaczenie wyceny przedsiębiorstwa w procesach decyzyjnych. 
 • Cel wyceny przedsiębiorstwa. 
 • Proces wyceny przedsiębiorstwa. 
 • Metody wyceny przedsiębiorstwa.    
 • Wycena wartości w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. 

Rynek kapitałowy i jego rola w procesie nadzoru właścicielskiego

 • Istota rynku kapitałowego. 
 • Regulacje rynku kapitałowego. 
 • Mechanizm rynku kapitałowego w procesie finansowania przedsiębiorstw (IPO, SPO). 
 • Ocena efektywności rynku kapitałowego.
 • Wskaźniki rynku kapitałowego w ocenie efektywności spółek giełdowych. 

Mikro i makroekonomiczne czynniki gospodarki w procesie nadzoru właścicielskiego.

 • Istota mikro i makroekonomicznego otoczenia przedsiębiorstwa. 
 • Metody analizy czynników mikroekonomicznych. 
 • Metody analizy czynników makroekonomicznych. 

Rachunkowość podatkowa w procesie nadzoru właścicielskiego.

 • System podatkowy i jego znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw. 
 • Regulacje prawa podatkowego.
 • Tytułu, stawki i metody opodatkowania przedsiębiorstw.
 • Optymalizacja podatkowa.
 • Elementy międzynarodowego prawa podatkowego w zakresie działalności przedsiębiorstw.  

         
Dziękuję za organizację świetnego szkolenia„Compliance Officer” . Spotkanie przebiegało nie tylko na wysokim 
merytorycznym poziomie, ale także w przyjaznej atmosferze.
 

Urszula Szudarek, TDJ S.A



Trener

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

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.


