
 
 

 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza finansowa – kurs online 

 

 

 

 



 
 

 

Dlaczego ten kurs jest dla Ciebie 
 
 

Grupa docelowa: 

Kurs kierowany jest do osób zainteresowanych analizą sprawozdań finansowych i fachowym 

pozyskiwaniem informacji dotyczących kondycji firmy,osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie 

analizy finansowej w firmach, specjalistów finansowych oraz inwestycyjnych oraz wszystkich tych, którzy 

w przyszłości zawodowej będą zaangażowani w proces opracowywania sprawozdań finansowych oraz 

pozyskiwania i interpretacji informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa. 

Cel kształcenia: 

Celem kursu  jest zdobycie przez uczestników  wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych  
do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej. Podczas 5 - dniowego kursu  uczestnicy nabędą 
umiejętności interpretacji wyników oraz oceny sytuacji kapitałowo-majątkowej i finansowej podmiotu 
gospodarczego. Dowiedzą się także jak trafnie analizować i interpretować sprawozdania finansowe. 
Nabędą praktycznych umiejętności cyfrowego modelowania projektów finansowych w narzędziach 
cyfrowych.  

Korzyści  wynikające z udziału w szkoleniu to: 
 
● Pozyskanie cyfrowej wiedzy dotyczącej podstawowych koncepcji, narzędzi i metod zarządzania firmą 

niezbędnych z finansowego punktu widzenia 
● Zrozumienie i nabycie umiejętności swobodnego poruszania w świecie terminologii sprawozdawczej za 

pomocą narzędzi cyfrowych. 
● Poznanie i opanowanie w sposób cyfrowy finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa 
● Tworzenie tabel i modułów IT do analizy finansowej za pomocą narzędzi cyfrowych 
● Nabycie praktycznych  kompetencji cyfrowych w zakresie prowadzenia analiz wyników 

przedsiębiorstwa  

 

Wymagania techniczne dla uczestników:  

• Podstawowa wiedza ekonomiczna  
• Posiadanie oprogramowania w wersji microsoft excel 2013 professional plus lub wersje późniejsze, 
• Posiadanie narzędzi z głośnikami (laptop, komputer stacjonarny z głośnikami lub podłączenie 

słuchawek). 
• Zalecane używanie mikrofonu na zajęciach, gdyż w ten sposób łatwiej skomunikować się  

z trenerem w razie wystąpienia wątpliwości przy rozwiązywaniu zadań, 
• Zalecane jest korzystanie podczas zajęć z dwóch monitorów, gdyż ułatwi to samodzielną pracę  

na zadaniach.  

Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na: https://wektorwiedzy.pl 
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Program kursu 

Temat 1: Wykorzystanie kompetencji cyfrowych w analizie finansowej przedsiębiorstwa - 
wstęp 

1. Cel elektronicznej analizy finansowej w procesie zarządzania rachunkowością  

przedsiębiorstwa 

2. Powiązanie analizy finansowej z rachunkowością finansową 

3. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do pozyskiwania materiałów źródłowych oraz 

zakres Analizy finansowej w sprawozdaniach min:  

• Bilans 
• Rachunek zysków i strat 
• Rachunek przepływów pieniężnych 
• Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 
• Informacja dodatkowa 
• Sprawozdanie z działalności 

4. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do pozyskiwania materiałów źródłowych oraz 

zakres Analizy finansowej w sprawozdaniach min:  

5. Struktura cyfrowa i interpretacja poszczególnych  wskaźników:  

• Płynności 
• Rentowności 
• Aktywności 
• Zadłużenia 
• Benchmarkingowa 

6. Całokształt oceny sytuacji firmy na podstawie wskaźników z elektronicznego sprawozdania 
finansowego. 

7. Tworzenie kompetencji cyfrowych w Analizie rentowności przedsiębiorstwa. 

• Analiza wyniku finansowego w wielkościach bezwzględnych  
• Analiza wyniku finansowego w wielkościach bezwzględnych 

8. Zwiększenie kompetencji cyfrowych w zakresie Analizy sytuacji majątkowej 
 i finansowej na podstawie pionowej i poziomej oceny aktywów i pasywów. 

• Porównawczy przegląd bilansu 
• Analiza pokrycia finansowego majątku trwałego 
• Analiza płynności finansowej 
• Analiza kapitału pracującego  

 

 

 



 
 

 

Temat 2: Wykorzystanie kompetencji cyfrowych do przeprowadzenia analizy finansowej w 

ocenie sytuacji ekonomicznej otoczenia firmy. 

1. Metody cyfrowe analizy finansowej  

• Metody porównań  
• Porównania w czasie 
• Porównanie danych rzeczywistych z planowanymi 
• Porównania w przestrzeni 
• Analiza zależności zjawisk  
• Metoda różnic cząstkowych  

 
2. Ustalanie i zastosowanie przepływów środków pieniężnych oraz przepływu 

kapitałów w ocenie zmian płynności i pozycji finansowej przedsiębiorstwa  

• Ocena wartości poznawczej przepływu środków pieniężnych  
• Sposoby ustalania i prezentacji przepływu kapitałów  

3. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników:  

• Narzędzia kontroli trudnej sytuacji finansowej 
• Przykład działania Quick-testu 
• Wielowymiarowe modele upadłości: model Altmana,  

4. Badanie sytuacji otoczenia w kontekście wykorzystania w analizie finansowej:  

• Analiza SWOT 
• Model 5 sił Portera           

Temat 3: Analiza finansowa, a  rachunek  kosztów firmy 
 

1. Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa   - zajęcia komputerowe 

• Istota kosztów własnych i metody jego ustalania 
• Analiza kosztów całkowitych kosztów własnych działalności operacyjnej w układzie 

rodzajowym i kalkulacyjnym  
• Analiza jednostkowych kosztów własnych   
• Analiza kosztów pracy  
• Analiza efektywności zatrudniania i zwalniania pracowników 

 
Temat 4: Wzrost kompetencji cyfrowych poprzez przeprowadzenie całościowej analizy 
finansowej firmy - zajęcia komputerowe 

• Analiza sprawozdania finansowego 
• Analiza sprzedaży 
• Analiza kosztów  
• Analiza zatrudnienia 
• Analiza kosztów wytworzenia 

 
 
 
 



 
 

 

Temat 5:  Narzędzia cyfrowe analizy finansowej w zarządzaniu wartością  firmy 

1. Analiza wartości przedsiębiorstwa  - zajęcia komputerowe  

• Wartość przedsiębiorstwa i jej determinanty  
• Wycena majątku a wycena przedsiębiorstwa  
• Ocena przyczynowa wyniku finansowego 
• Ocena wskaźników na podstawie układów nierówności  
• Ocena inwestycji kapitałowych  

2. Planowanie finansowe i zarządzanie kapitałem obrotowym firmy - zajęcia 
komputerowe 

• Metody prognozowania bilansu 
• Plany finansowe istotnych obszarów operacyjnych   
• Cykl konwersji gotówki  
• Wartość pieniądza w czasie  
• Koszty zapasów 


