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• Metody rzetelnej analizy kontrahentów

• Formy zabezpieczenia należności

• Sprawozdanie finansowe w ocenie kontrahentów

• Ocena  i scoring kontrahentów    

Materiał VIDEO



 WARSZTAT

Jako pracownik korporacji uczestniczyłem w wielu tzw. szkoleniach miękkich. Zatem po szkoleniu „Magia 
Wystąpień” nie spodziewałem się niczego nowego. Ale już po pierwszych 5 minutach, wiedziałem, że to nie 
jest zwykłe szkolenie miękkie, Piotr świetnie wciąga w interakcję, angażuje uczestników do naturalnego 
wysiłku. Takie szkolenie może być nawet początkiem do zmiany osobowości.
       Wojciech Brewczyński, Warta S.A.

Korzyści ze szkolenia  

Analizy rynkowe wskazują, że najczęstszą przyczyną trudności finansowych firm i utraty 
płynności są zatory płatnicze i niewiarygodni kontrahenci. Klienci płacą, ale z opóźnieniem, 
albo unikają zapłaty.   Warunki handlowe w coraz większym stopniu muszą uwzględniać obok 
kosztu pozyskania klienta również ryzyko współpracy z klientem.  Ma to konsekwencje 
bilansowe i podatkowe. Podczas szkolenia pokażemy jak skutecznie wybierać, oceniać, 
monitorować i windykować klientów, ograniczając koszty i zwiększając bezpieczeństwo 
biznesu.     

Szkolenie VIDEO

Forma edukacji idealna przy pełnym i dynamicznie zmieniającym się grafiku. Rozwiązanie te 
pozwala na sukcesywne podnoszenie wiedzy eksperckiej w dowolnym momencie dnia bez 
wychodzenia z domu oraz bez wymaganego stałego łącza internetowego. 

Cel szkolenia 

Efektywne zarządzanie procesem weryfikacji kontrahentów z wykorzystaniem dostępnych 
informacji oraz analizy narzędzi decyzyjnych 

Forma szkolenia 

Materiał video, zawierający szczegółową prezentację z opisem oraz praktyczne przykłady 
przedstawione za pomocą arkusza excel metodą: problem - modelowanie – rozwiązanie. 
Dużo przykładów, know-how, case studies,  rozwiązań wdrożeniowych.    

Czas trwania 

5 godzin 50  minut



 PROGRAM

W dniach 15 i 16 uczestniczyłam w Kongresie Prawników in house w Warszawie –  Sekcja „Efektywny Dział Compliance”. Dobór 
firm, które podczas prelekcji dzieliły się swoim doświadczeniem, był bardzo trafny ze względu zarówno na ich różnorodność 
biznesową jak i długość pracy z Compliance. Wielowymiarowe doświadczenia przekazywane w kameralnej atmosferze okazały się 
cennym źródłem nowych i świeżych rozwiązań. Ponadto spotkanie było okazją do wzbogacenia wiedzy i nawiązania nowych 
kontaktów, a możliwość dyskusji i otwartego dialogu były jego zdecydowaną zaletą. Warta podkreślenia jest bardzo sprawna 
organizacja oraz zaangażowanie ze strony Organizatorów. Polecam udział w spotkaniach zorganizowanych przez BMS.

Anna Świerek, Volkswagen Group Polska

Blok 1
• Główne regulacje w zakresie analizy kontrahentów
• Inwestycja w bezpieczeństwo transakcji
• Proces analizy kontrahentów
•Proces analizy kontrahenta i ryzyka na poszczególnych 
etapach
• Ryzyko transakcyjne - praktyczne przykłądy
• Karuzela podatkowa

Blok 2 
• Ocena kontrahenta w zależności od formy prawnej 
(JDG, sp. j, sp. k., s.a, sp. z o.o., s.c., s.p., sp.k.-a).
• Rodzaje, ocena, wybór skutecznych zabezpieczeń 
należności  
• Kryterium doboru zabezpieczenia do klienta (w tym 
kryterium formy prawnej, wartości transakcji)

Blok 3 

• Podstawowe dane do oceny kontrahenta (KRS, 
RDN, NIP, REGON, US, ZUS, F-01, SF, Umowa 
spółki, powiązania pomiędzy podmiotami, w tym 
identyfikacja Członków Zarządu i Dyrektorów, 
identyfikacja rzeczywistego beneficjenta, biała 
lista podatników)
• Ocena kontrahentów nadzorowanych przez KNF 
(gdzie weryfikować, jak sprawdzać status, jak 
oceniać ten typ podmiotów)  - praktyczne modele  



Blok 4
• Podstawowe dane do oceny kontrahenta (KRS, RDN, NIP, 
REGON, US, ZUS, F-01, SF, Umowa spółki, powiązania pomiędzy 
podmiotami, w tym identyfikacja Członków Zarządu i Dyrektorów, 
identyfikacja rzeczywistego beneficjenta, biała lista podatników) 
• Ocena kontrahenta w zależności od formy prawnej, tj. spółki 
Skarbu Państwa, banki, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, 
firmy leasingowe podlegające nadzorowi KNF, spółki samorządu 
terytorialnego, Miasta, Gminy, Powiaty i jednostki im podległe, 
szkoły, Przedszkola, Instytucje rządowe i samorządowe, 
Spółdzielnie, Fundacje, Stowarzyszenia, Archidiecezje, Rady 
Rodziców  - praktyczne modele.
• Zarządzanie należnościami i elementy controllingu sprzedaży 
(umowy handlowe, limity/ryzyko kredytowe, skonta, rabaty, 
upusty, faktoring, split payment, zabezpieczenie a ubezpieczenie 
należności, wywiad gospodarczy)  - przykłady rozwiązań
• Ocena kontrahentów zagranicznych  - praktyczne modele
•Rodzaje, ocena, wybór skutecznych zabezpieczeń należności   

Blok 5
• Sprawozdanie finansowe (jednostkowe, skonsolidowane) 
jako podstawowe źródło informacji o przedsiębiorstwie  
• Sporządzanie, czytanie, interpretacja (Bilans, Rachunek 
zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych) – case 
study   
• Rachunkowość należności (wycena początkowa i 
bilansowa, aktualizacja, korekty, różnice kursowe, odsetki 
zwłoki, sprzedaż wierzytelności, wybrane aspekty 
podatkowe PIT/CIT/VAT)  /ujęcie bilansowe i podatkowe/ 
• Opinia biegłego rewidenta na temat sprawozdania 
finansowego – użyteczność w procesie windykacji 
• Wykorzystanie sprawozdania finansowego do oceny 
kontrahentów – praktyczny model  

PROGRAM

Warsztaty ”Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne” zorganizowane w dniach 23-24 listopada br zostały przeprowadzone w sposób 
profesjonalny, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Ważne jest, iż odpowiedni dobór prelegentów praktyków 
i tematów pozwolił w pogłębiony sposób omówić problemy związane z tematyką tego spotkania.Kameralna atmosfera pozwalała na 
swobodną dyskusję w trakcie prezentacji, co szczególnie cenię sobie podczas tego typu wydarzeń.

Katarzyna Ciborowska, PZU
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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. 


