Wycena przedsiębiorstw i aktywów
intelektualnych
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/22/7633/476243

Cena netto

880,00 zł

Cena brutto

1 082,40 zł

Cena netto za godzinę

73,33 zł

Cena brutto za
godzinę

90,20

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

12

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-11

Termin zakończenia
usługi

2020-02-12

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-10

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Inne

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Russell Bedford Poland Akademia
Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu

Kinga Szostak

E-mail

kinga.szostak@russellbedford.pl

Telefon

+48 533 339
801

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji i wiedzy z zakresu wyceny
przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych, dotyczącej m.in. metod wyceny wartości materialnych i
aktywów niematerialnych czy też zmiennej wartości pieniądza w czasie. Celem szkolenia jest również
rozwinięcie umiejętności wykorzystania wiedzy i narzędzi dotyczących tej tematyki. Kompetencje
społeczne uzyskane na szkoleniu umożliwią uczestnikowi uświadomienie poziomu swojej wiedzy i
umiejętności oraz zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania zawodowego w kierunku zagadnień
związanych z tematyką Uczestnik dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali swoje
umiejętności, wyznacza dalsze kierunki rozwoju.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
I DZIEŃ
Podstawowe zagadnienia
Koncepcja ryzyka
Podmioty gospodarcze – spółki kapitałowe
Inwestycje rzeczowe, finansowe i inwestycje w czynnik ludzki
Strategie wykorzystywane w działalności gospodarczej
Cykl rozwojowy projektu (przedsięwzięcia) inwestycyjnego

Wartość pieniądza w czasie
Oprocentowanie proste i składane
Dyskontowanie proste i składane
Kapitalizacja odsetek
Nominalna i efektywna stopa procentowa
Strumienie gotówki
Warsztaty praktyczne
Techniki zarządzania ryzykiem
Planowanie ryzyka
Identyfikacja ryzyka
Klasyfikacja ryzyka
Pomiar ryzyka
Metody reagowania na ryzyko
Nadzorowanie i kontrola ryzyka
Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia
II DZIEŃ
Zarządzanie i zabezpieczanie przed ryzykiem
Strategie zarządzania i optymalizacja ryzyka
Tradycyjne metody zabezpieczenia przed ryzykiem
Innowacyjne metody zabezpieczenia przed ryzykiem
Ryzyko,a opłacalność inwestycji w decyzjach rozwojowych
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka
Przykłady praktyczne
Wykorzystanie opcji realnych do generowania dodatkowych dochodów
Podstawowe pojęcia
Wykorzystanie opcji realnych
Wpływ opcji realnych na zabezpieczenie przed ryzykiem
Przykłady praktyczne
Strategie hedgingowe (zabezpieczające przed ryzykiem)
Zabezpieczenie przed ryzykiem płynność
Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym
Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej
Zabezpieczenie przed ryzykiem indeksowym
Zabezpieczenie przed ryzykiem katastroficznym i pogodowym
Przykłady praktyczne
Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał aktualną i usystematyzowaną wiedzę z zakresu
wyceny przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych dotyczącą m.in. podstawowych koncepcji wartości
czy też metod wartości likwidacyjnej. Uczestnik rozwinie także umiejętność wykorzystania wiedzy i
narzędzi dotyczących tej tematyki. Kompetencje społeczne uzyskane na szkoleniu umożliwią
uczestnikowi uświadomienie poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz zrozumienie potrzeby ciągłego
dokształcania zawodowego w kierunku zagadnień związanych z tą tematyką. Uczestnik dokonuje
samooceny własnych kompetencji i doskonali swoje umiejętności, wyznacza dalsze kierunki rozwoju.

Grupa docelowa
Kadra kierownicza oraz specjaliści HR z różnych obszarów - kadr, płac, rekrutacji i zarządzania
personelem.

Opis warunków uczestnictwa
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w
szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail’a najpóźniej na 8 dni przed szkoleniem na adres
szkolenia@russellbedford.pl. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia
100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuję, że administratorem danych jest Russell Bedford
Poland Akademia Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa. Pełna treść pod adresem:
http://www.rbakademia.pl/o-nas/klauzula-informacyjna-rodo.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych (telefon, internet) oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ust. 3
ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.) od
Russell Bedford Poland Akademia Sp. z o.o. w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu.

Materiały dydaktyczne
autorskie prowadzącego

Informacje dodatkowe
UWAGA: Zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Excelu

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Wycena przedsiębiorstw i aktywów
intelektualnych moduł I

2020-02-11

10:00

16:00

6:00

2

Wycena przedsiębiorstw i aktywów
intelektualnych moduł II

2020-02-12

10:00

16:00

6:00

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko

Benedykt Bryłka

Obszar specjalizacji

finanse i zarządzanie

Doświadczenie zawodowe

Trener biznesu posiadający międzynarodowy
dyplom menedżera-finansowca w zakresie
finansów i zarządzania, pracujący na
stanowiskach kierowniczych w bankowości
komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach
finansowych i życiowych, a także w funduszach
emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie
szkoleń. Aktualnie pracuje jako nauczyciel
akademicki na wyższych uczelniach, jak również
prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i
instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych
i międzynarodowych konferencji i seminariów. W
dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów
i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in.
"Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne
instrumenty pochodne”, „Menedżerowie
przyszłości”, „Strategie korporacji
transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją
przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie
globalizacji”, czy Prognozowanie wartością
dodaną przedsiębiorstwa”).

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki na
wyższych uczelniach, jak również prowadzi
szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji
finansowych.

Wykształcenie

Absolwent m.in. studiów podyplomowych z
dziedziny Prawa Podatkowego na Uniwersytecie
Wrocławskim czy też Finansów i Bankowości na
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada
m.in. certyfikat uzyskany na kursie
zorganizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu w ramach programu Kuźnia Kadr 6,
potwierdzający wiedzę na temat controllingu z
wykorzystaniem funkcji i narzędzi arkusza
kalkulacyjnego.

Lokalizacja usługi

Adres:
Józefa Lompy 14
40-040 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
budynek Sądu Rejonowego

Warunki logistyczne:

