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O PICM
Polski Instytut Credit Management (PICM) jest
organizacją non-profit mającą na celu działalność publiczną
na rzecz budowania, promowania i propagowania idei
szeroko rozumianego zarządzania ryzykiem kredytowym
oraz kredytem kupieckim (Credit Management).
Polski Instytut Credit Management oferuje szkolenia
z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym w
przedsiębiorstwie. Unikatowa na rynku oferta oparta jest
na nowoczesnej teorii oraz doświadczeniu prowadzących.
PICM oferuje niepowtarzalne połączenie pełnej wiedzy
teoretycznej z naciskiem na praktyczne jej zastosowanie.

Dlaczego to szkolenie?
Każdy pracodawca ma na uwadze zapewnienie swoim pracownikom rozwoju, jak najlepszej bieżącej
wiedzy oraz najwyższej jakości kwalifikacji. Aby to osiągnąć, niezbędny jest interesujący program
szkoleniowy, który będzie jednocześnie motywował do dalszego rozwoju a także dostarczał realnej
wartości dodanej dla działalności przedsiębiorstwa.
Polski Instytut Credit Management doskonale rozumie, że najlepsze szkolenia to nie tylko przyzwoita
treść, ale także coś więcej. Rzetelne określenie potrzeb szkoleniowych, wysokiej jakości metodologia
nauczania, dogłębna znajomość bieżących trendów rynkowych i ich wpływu na funkcjonowanie
przedsiębiorstw, analizy rynkowe, dobre relacje oraz wysokie zaangażowanie prowadzących są
niezbędnymi składowymi owocnego szkolenia. Wszystkie elementy naszego programu szkoleniowego
tworzą spójny oraz optymalny przekaz szkoleń PICM. Nasze szkolenia to nie tylko podstawy. Każdy temat
odnosimy do bieżącej rzeczywistości rynkowej, tak, aby uczestnicy kursu w łatwy sposób powiązali tematy
z ich bieżącymi obowiązkami. Wysoko wykwalifikowani prowadzący powodują, że nasze szkolenia w
przystępny sposób łączą wiedze teoretyczną z nowoczesną praktyka rynkową.

O szkoleniu
Finanse dla nie-finansistów to nie tylko analiza finansowa, ale szerokie spojrzenie na tematykę
zrozumienia podstawowych koncepcji finansowych rządzących dzisiejszą globalną gospodarką. Zajęcia
mają za zadanie porządkować wiedzę na temat finansów w ogólnym i szczegółowym ujęciu. Uczestnik
będzie lepiej rozumiał świat z perspektywy CFO oraz księgowego, co wydaje się być niezbędne każdemu,
bez względu na pełnioną funkcje w organizacji. Szkolenie to dobra oferta dla absolwentów humanistyki
oraz filologii chcących kontynuować swoja karierę w działach finansowych międzynarodowych korporacji.
Profil uczestnika szkolenia
Specjaliści zarządzający należnościami w firmie oraz osoby pragnące zdobyć podstawowa wiedzę w
tym zakresie. Szkolenie kierowane jest zarówno do firm polskich jak i korporacji międzynarodowych.
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SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Pieniądz, kapitalizm, finanse, banki i giełda
•
•
•

Pieniądz wczoraj, dziś i jutro
Wartość pieniądza w czasie
Świat finansów – instytucje i kryzysy

Żyjemy w globalnej gospodarce
•
•

cykle koniunkturalne, wskaźniki makro
wojny walutowe, giełdy towarowe

Handel międzynarodowy
•
•

Eksport, import, największe gospodarki świata – trendy i przyszłość
Trade finance – instrumenty oraz ich zastosowanie

Polska, Europa, Świat – związki gospodarcze oraz finanse publiczne
•
•

UE, OECD, WTO, OPEC, Mercosur, IMF, NAFTA, ASENA i inne – wszystko co najważniejsze
Budżet państwa, dług publiczny i obligacje nie bez ryzyka

Finanse w skali mikro
•

•
•
•

Wprowadzenie do finansów i rachunkowości – perspektywa kasowa a księgowa: różnica
pomiędzy kosztem a wydatkiem, zysk a dodatnie przepływy pieniężne, przychód a wpływ
pieniądza
Sprawozdawczość finansowa – bilans, rachunek zysków i strat, cash flow, operacje gospodarcze i
istota konta księgowego, zniekształcenia informacji w sprawozdaniach finansowych
Podstawowe mechanizmy zarządzania finansami (przychód, dochód, zysk, próg rentowności,
dźwignia finansowa
Formy działalności gospodarczej oraz branże w kontekście mojej firmy

Analiza finansowa przedsiębiorstw
•
•
•
•

Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa – wskaźniki rentowności sprzedaży, aktywów,
kapitałów własnych, piramida wskaźników Du Ponta
Ocena sprawności działania – wskaźniki aktywności gospodarczej, rotacji, gospodarowania
zasobami
Pojęcie i ocena płynności – czynniki kształtujące, przyczyny problemów z płynnością, wskaźniki
oceny płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie
Analiza struktury finansowania – ocena zadłużenia i zdolności do obsługi długu
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