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Szkolenie  
pt. „Czytanie sprawozdań finansowych – kurs dla menadżerów” 

 

Termin szkolenia: 05.04.2019 i 12.04.2019 
 
Miejsce szkolenia: Biurowiec DELTA przy ul. Towarowej 35, 61-614 Poznań 
 
Cena szkolenia: 1100,00 PLN netto, z dofinansowaniem w wysokości 80% dla 
małych i mikro przedsiębiorców lub 70% dla średnich przedsiębiorców (cena z 
uwzględnieniem dotacji wyniesie 220 zł  lub 330 zł)  
 
 
Opis i program szkolenia 
 
Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli do dyspozycji laptopy z przeglądarką internetową i 
dodatkowym oprogramowaniem, na bazie którego przeprowadzone zostanie szkolenie.  
 
 

1. Organizacja rachunkowości w podmiotach gospodarczych 
2. Elementy sprawozdań finansowych 
3. Struktura bilansu i rachunku zysków i strat 
4. Wpływ polityki rachunkowości na obraz finansowy podmiotów gospodarczych 
5. Różnice pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym 
6. Metody analizy kondycji i wyceny wartości podmiotów gospodarczych 
7. Krótkoterminowe decyzje finansowe i zarządzenie wartością 
8. Sporządzanie, badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych 
9. Rola rad nadzorczych w procesie sprawozdawczości finansowej  
10. Wykrywanie błędów i oszustw w sprawozdaniach finansowych 

 
Grupa docelowa usługi 
Kurs przeznaczony jest do wszystkich osób mających w sytuacjach zawodowych styczność z 
informacjami finansowymi, szczególnie sprawozdaniami finansowymi. Kurs skierowany jest 
głównie do przedstawicieli kadry kierowniczej (członków zarządów, członków rad 
nadzorczych, właścicieli spółek), którzy nie posiadają wykształcenia ekonomicznego. 
Kurs może się okazać przydatny także dla: prawników, analityków, prywatnych inwestorów, 
brokerów oraz agentów ubezpieczeniowych, kierowników i dyrektorów odpowiedzialnych za 
podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe. Także księgowi prowadzący księgi 
rachunkowe będą mieli okazję spojrzeć na sprawozdanie. 
 
Formy i metody pracy 
Wykład 
Case study 
Analiza sprawozdań finansowych 
Obliczanie wskaźników finansowych 
 
Narzędzia i materiały dydaktyczne 
Każdy uczestnik otrzyma materiał dydaktyczny 
 
 
 
 

http://www.i-laboratorium.pl/


 

 

VN  Laboratorium  Innowacji 

Biuro: Konin 62-510, ul. Popiełuszki 2 

www.i-laboratorium.pl 

 
 
 

Szkolenie będzie prowadzone przez Piotra Hansa. 
Piotr Hans jest wykładowca oraz członek Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału 
Wielkopolskiego SKwP. Wykładowca na studiach podyplomowych UE w Poznaniu. Ukończył 
studia z zakresu finansów i rachunkowości oraz Studium podyplomowe prawa gospodarczego 
na UE w Poznaniu. 
BiegłyRewident, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), 
Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Certyfikowany Menedżer Ryzyka POLRISK. 
Pracował w firmie audytorsko-doradczej (w Departamencie Audytu oraz Departamencie 
Doradztwa Gospodarczego). Obecnie pełni funkcję Doradcy Zarządu ds. Nadzoru 
Właścicielskiego Grupy Kapitałowej oraz Prezesa Zarządu spółki kapitałowej, a także doradcy 
i mentora przedsiębiorców. 
 
 
 
Cena szkolenia obejmuje obiad w trakcie szkolenia. 
 
Uczestnicy otrzymają imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.  
 
Zapisy na szkolenie: ab@i-labotarorium.pl; tel. 601 256 601 
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