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Zarządzanie
27–28▪października▪2011▪r.

płynnością
finansową

Program, dzień I

08:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa.

09:00 Wprowadzenie do zarządzania płynnością finansową
• Co to jest płynność?
• Po co zarządzać płynnością?
• Jak mierzyć płynność?
• Skąd brać płynność?
• Jakimi instrumentami zarządzać płynnością?
Prelegent: Marcin Gozdek, wiceprezes zarządu, Strategy Capital

10:00 Przepływy finansowe a rentowność i wartość przedsiębiorstwa 
• Płynność a rentowność
• Płynność a wartość przedsiębiorstwa
• Dostępność płynności (warunki dostępności finansowania)
• Wpływ sposobów zapewniania płynności na wartość przedsiębiorstwa
Prelegent: Stefan Kawalec, prezes zarządu, Strategy Capital

11:15 Przerwa Kawowa

11:30 Analiza płynności finansowej w praktyce (case study)
• Pokazanie na przykładzie 2-3 bilansów, jak wskaźniki płynności mogą być 

interpretowane i jaki to ma wpływ na decyzję analityków kredytowych. 
• Co zrobić, by poprawić swoje szanse na kredyt. 
• Proste sposoby na poprawę płynności oraz proste sposoby na zarządzanie 

płynnością w krótkim okresie a także typowe błędy w zarządzaniu płynnością. 
• Pokazanych zostanie kilka metod poprawy płynności przy zastosowaniu takich 

produktów jak faktoring, leasing zwrotny, najem długoterminowy, itp. 
Prelegent: Rafał Młodawski, prezes zarządu Profinance

12:30 Pomiar płynności finansowej w przedsiębiorstwie
• Wskaźniki statyczne, kapitał obrotowy netto
• Wskaźniki dynamiczne
• Branżowe normy wskaźników płynności 
Prelegent: dr Tomasz Cicirko, katedra finansów, Szkoła Główna Handlowa

13:30 Lunch

14:15 Optymalizacja płynności finansowej (case study)
• Pokazanie na przykładzie i liczbach, jakich narzędzi użyć i jak 

je zastosować do zwiększenia efektywności firmy
• Jak dzięki optymalizacji cash flow znaleźć środki na rozwój bez korzystania 

z finansowania zewnętrznego lub przy jego znacznym ograniczeniu
• Co powinien wiedzieć zarząd, aby podejmować racjonalne decyzje finansowe 

i unikać problemów z płynnością finansową w przyszłości
• Wpływ wzrostu efektywności zarządzania płynnością na wartość firmy oraz odpowiedź 

na pytanie kto w firmie powinien być odpowiedzialny za ten obszar. 
Prelegent: Robert Rogala, partner, CEO, Centrum Doradztwa Biznesowego

15:15 Wybór odpowiedniej ścieżki finansowania – rynek publiczny 
• Emisja akcji i wprowadzanie spółki na rynek giełdowy
• Emisja akcji i wprowadzanie spółki na rynek NewConnect
• Emisja obligacji i wprowadzanie spółki na rynek Catalyst
• Prelegent: Cezary Nowosad, Prezes IPO Doradztwo Strategiczne 

16:15 Płynność finansowa a bezpieczeństwo działania przedsiębiorstwa
• Planowanie!  Rozwinięcie kwestii planowania i wpływu na pogląd na 

przedsiębiorstwo na rynku, w tym rynku finansowym. 
• Zastosowanie produktów celowych do poprawy płynności 
• Faktoring w praktyce. Dlaczego warto (lub nie warto). Jak ograniczyć koszty faktoringu. Jakie 

są główne korzyści. Gdzie i kiedy można zastosować produkt, a kiedy jest to niecelowe.  
• Jak dobrać produkty finansowe pod konkretne potrzeby danej firmy.
Prelegent: Rafał Młodawski, Prezes Profinansce

17:15 Zakończenie pierwszego dnia wydarzenia.
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Zarządzanie
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płynnością
finansową

08:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa.

09:00 Rola i znaczenie systemu wymiany informacji gospodarczej w Polsce
do zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.
Prelegent: Monika Bekas, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju i wdrożeń, Krajowy Rejestr Długów

10:00 Zarządzanie wierzytelnościami w warunkach
wysokich oczekiwań finansowych. 
• Systemowe podejście do rozliczeń z dłużnikami 
• Mierzenie efektywności procesów windykacyjnych
• Budowanie optymalnych ścieżek windykacyjnych 
• Outsourcing procesów windykacyjnych 
Prelegent: Krzysztof Matela, prezes zarządu, EGB Investment

11:00 Przerwa kawowa

11:15 Zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa. 
• Czy kapitał obrotowy to jedynie gotówka, czy też pod tym 

pojęciem kryje się coś więcej i jak to wykorzystać.
• Proste sposoby na dywersyfikację ryzyka braku kapitału obrotowego
• Częste, powtarzalne błędy w podejściu do zabezpieczenia kapitału
• Czym grozi braku kapitału obrotowego, jaki mogą być następstwa 

braku zabezpieczenia firmy pod kątem środków obrotowych
• Mity na temat: trudności w kredytowaniu kapitałowym, braku konkurencyjności, 

ciągnącego się w nieskończoność czasu pracy przy pozyskiwaniu kredytów, itp. 
Prelegent: Rafał Młodawski, prezes zarządu Profinance

12:15 Skuteczna ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.
Prelegent: czekamy na potwierdzenie prelegenta

13:15 Lunch

14:00 Bankowość transakcyjna – rozwiązania usprawniające
przepływ gotówki w firmie.
Prelegent: czekamy na potwierdzenie prelegenta

15:00 Zakończenie drugiego dnia wydarzenia.
Rozdanie certyfikatów uczestnikom.

Program, dzień II
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Informacje

Warsztaty kierujemy do:

 ▪ Kadra zarządzająca małych, 
średnich 
i dużych przedsiębiorstw

 ▪ Dyrektorzy współpracujący 
z działami finansowymi

 ▪ Kierownicy, kierownicy projektu
 ▪ Członkowie zarządu i rad 

nadzorczych

Miejsce:

Hotel Marriott
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa

Certyfikaty:

Każdy z uczestników otrzyma 
imienny certyfikat poświadczający 
udział w warsztatach.

Więcej informacji:

Urszula Światłowska
tel.: +48 22 379 29 27
u.swiatlowska@mmcpolska.pl

Dlaczego warto wziąć udział:

 Płynność finansowa to najprościej 
mówiąc zdolność przedsiębiorstwa do 
regulowania bieżących zobowiązań 
finansowych. A to oznacza, że zachowanie 
jej na optymalnym poziomie jest kluczowe 
dla funkcjonowania każdej firmy – zwłaszcza 
w dobie zawirowań gospodarczych. 
 Poszerzenie wiedzy na ten 
temat pozwali sprawniej zarządzać 
przedsiębiorstwem i ograniczyć ryzyko 
biznesowe. Dlatego też podczas warsztatów 
uznani eksperci wprowadzą uczestników 
w tajniki wiedzy z zakresu zarządzania 
finansami przedsiębiorstwa. Będzie 
można dowiedzieć się, m.in. jak oceniać 
efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych 
lub jak przepływy finansowe wpływają na 
wartość i rentowność przedsiębiorstwa.  
Praktycy na przykładach pokażą, m.in. 
jak przeprowadzić analizę finansową 
przedsiębiorstwa.  Do udziału 
w warsztatach zapraszamy wszystkich, 
którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę 
finansową – zarówno przedstawicieli kadry 
zarządzającej, dyrektorów, jak również 
kierowników projektów, którzy z racji 
wykonywanych obowiązków chcieliby 
dowiedzieć się więcej o zarządzaniu 
płynnością finansową przedsiębiorstwa. 

 Uczestnictwo w warsztatach 
umożliwi zdobycie praktycznej wiedzy 
dotyczącej efektywnego zarządzania 
płynnością finansową

• To okazja na czerpanie z wieloletnich 
doświadczeń uznanych praktyków, 
którzy na konkretnych przykładach 
pokażą jak zarządzać płynnością 
finansową w przedsiębiorstwie

• Warsztaty są doskonałą platformą 
wymiany doświadczeń biznesowych

• Umożliwią zdobycie umiejętności 
doboru odpowiednich wskaźników 
płynności finansowej do poszczególnych 
branż oraz poszerzenie wiedzy z zakresu 
zarządzania wierzytelnościami

• Będzie można dowiedzieć się jak 
zoptymalizować płynność finansową

Zarządzanie
płynnością
finansową
27–28▪października▪2011▪r.

42358,11 
124124,31 
154
52347,99
$/€
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Zarządzanie
płynnością
finansową

Dr Tomasz Cicirko 
Szkoła Główna Handlowa
doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony na 
stanowisku adiunkta w Katedrze Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. Wykorzystuje w praktyce wiedzę z zakresu finansów i 
rachunkowości pracując w Departamencie Zarządzania Ryzykiem w Centrali jednego z 
polskich banków. Równocześnie współpracuje z firmami konsultingowymi oraz prowadzi 
szkolenia z tematyki finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości. 

Marcin Gozdek
Wiceprezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. 
Jako konsultant prowadził m.in. wiele projektów dotyczących strategii 
finansowej firm. W latach 2005-2006 Wiceprezes Zarządu spółek 
ubezpieczeniowych PZU Ukraina oraz PZU Ukraina Life. W latach 1998-
2005 pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A., a następnie w 
PZU S.A.  Uczestniczył w pracach nad strategią oraz w wielu projektach 
strategicznych. Przygotowywał projekcje finansowe, analizy rynków oraz 

wyceny firm. W 1999r. ukończył kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie. W latach 1995-1996 studiował również w Hochschule für Wirtschaft und 
Politik w Hamburgu, w Niemczech. Jest magistrem ekonomii. 

Monika Bekas
pełnomocnik zarządu ds. rozwoju i wdrożeń, KRD
Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, szkołę Trenera Biznesu 
oraz Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie uprawnień 
pedagogicznych z przedmiotu ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Ma również otwarty przewód doktorski w Szkole Głównej Handlowej. 
Autorka licznych publikacji oraz opracowań naukowych na temat 
zarządzania należnościami i negocjacji z dłużnikami. Napisała książkę 

pt. Windykacja należności w praktyce. W 2009 roku wygrała ogólnopolski ranking Polscy 
Liderzy Doradztwa w kategorii Doradca Biznesu ds. Zarządzania Należnościami. Od kilku 
lat prowadzi projekt edukacyjny Akademia KRD. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu 
szkoleń oraz warsztatów. W ostatnich latach przeszkoliła ponad 2000 przedsiębiorstw. 
Programy szkoleniowe, które buduje są oparte na własnym doświadczeniu, jak i 
doświadczeniu firm uczestniczących w szkoleniach i warsztatach. Wykłada również na 
Studiach Podyplomowych Windykacja Należności oraz Zarządzanie Płynnością Finansową 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Stefan Kawalec
Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o.  
Członek rad nadzorczych spółek: Kredyt Bank S.A. i Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” S.A. W latach 1994-2006 pracował na stanowiskach 
kierowniczych w dużych instytucjach finansowych (Bank Handlowy w 
Warszawie SA, grupa Commercial Union/Aviva Polska, grupa PZU). W 
latach 1991-1994 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, 
a w latach 1989-1991 był Dyrektorem Generalnym w Ministerstwie 

Finansów i szefem doradców ekonomicznych Wicepremiera i Ministra Finansów. Był 
współtwórcą planu stabilizacji i transformacji polskiej gospodarki („Plan Balcerowicza” - 
1989). Kierował programem restrukturyzacji złych długów w bankach oraz prywatyzacją 
banków państwowych (1990-1994). W roku 2001 był członkiem czteroosobowego zespołu 
niezależnych ekspertów powołanego przez Rząd Polski dla weryfikacji przedstawionych 
przez Ministra Finansów założeń budżetu państwa na rok 2002. Był wielokrotnie doradcą 
instytucji międzynarodowych takich jak Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy oraz instytucji rządowych i komercyjnych w kilku krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej. Jest arbitrem i mediatorem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru 
Finansowego. Ukończył Uniwersytet Warszawski i jest magistrem matematyki.

dr Krzysztof Matela 
Prezes Zarządu EGB Investments S.A., Przewodniczący 
Rady Polskiego Związku Windykacji.
Praktyk z ponad szesnastoletnim doświadczeniem w branży windykacyjnej. 
Przeprowadzał pionierskie operacje na rynku wierzytelności, m.in. 
transakcje hurtowe i masowe postępowania sądowe. Z EGB Investments 
S.A. związany od początku istnienia spółki, tj. od 1995r. Współzałożyciel 
i długoletni Prezes Zarządu Polskiego Związku Windykacji, powstałego 

Robert Rogala
Partner, członek zarządu – CEO w Centrum Doradztwa 
Biznesowego sp. z o.o. (CDB). 
Ekspert w dziedzinie corporate finance i strategicznego zarządzania 
przedsiębiorstwem. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, 
które zdobył w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych 
(bankach, funduszach inwestycyjnych, funduszach PE/VC). Absolwent 
Wydziału Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Brał udział w 

wielu kursach i szkoleniach z zakresu finansów i inwestycji, w tym m.in. kursie na doradców 
inwestycyjnych oraz maklerów papierów wartościowych. Jest autorem wielu publikacji z 
zakresu finansów i zarządzania. Specjalizuje się m.in. w reprezentowaniu przedsiębiorców 
w negocjacjach warunków umów, doradztwie przy transakcjach zakupu bądź sprzedaży 
przedsiębiorstw, doradztwie strategicznym przy procesach łączenia i przekształceń spółek 
oraz wycenie przedsiębiorstw. W CDB kieruje zespołem analiz finansowych.

Cezary Nowosad
Prezes zarządu IPO Doradztwo Strategiczne
W trakcie pracy zawodowej brał udział w wielu postępowaniach 
związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych do publicznego 
obrotu. W ostatnich latach (2004-2005) uczestniczył w przeprowadzeniu 
ofert publicznych, m.in. Grupy LOTOS S.A. i Zakładów Chemicznych Police 
S.A.. Ponadto był odpowiedzialny za proces restrukturyzacji i prywatyzacji 
podmiotów Wielkiej Syntezy Chemicznej oraz przeprowadzenie 

restrukturyzacji zadłużenia podmiotów WSCh względem PGNiG S.A. Od 1997 r. związany 
bezpośrednio z rynkiem kapitałowym, pracując jako Dyrektor Działu Rozwoju i Analiz w 
MTS-CeTO S.A. Decyzją Przewodniczącego KPWiG (obecnie KNF) został Koordynatorem ds. 
Realizacji Programu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od 2004 r. pracował w Nafcie 
Polskiej S.A.. W lutym 2006 r. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu p.o. Prezesa Zarządu 
Towarzystwa Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A. Od sierpnia 2006 r. pełni funkcję Prezesa 
Zarządu IPO Doradztwo Strategiczne SA. Od kwietnia 2010 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu 
Invista S.A. oraz Prezesa Zarządu spółki zależnej, INVISTA Dom Maklerski S.A.. Zasiada lub 
zasiadał w radach nadzorczych spółek, m.in: Grupa LOTOS S.A., PRI Bazalt S.A., NFI Progress 
S.A. i obecnie J&M Sp. z o.o. oraz Index Copernicus International S.A. Jest ekspertem 
Business Centre Club ds. rynku kapitałowego i współautorem wielu publikacji związanych 
z rynkiem kapitałowym. Absolwent Wydziału Fizyki UW oraz studiów doktoranckich 
w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Ukończył Studium doradcy inwestycyjnego i 
analityka papierów wartościowych.

Rafał Młodawski
Prezes zarządu Profinance
Manager, koordynator, finansista. W 2003 r. skończył finanse i bankowość 
na SGH. Od 2000 r. pracuje w bankowości, najpierw w Powszechnym 
Banku Kredytowym (PBK) SA, potem w CitiBanku.  Firmą Profinance 
zarządza od początku, tj. od marca 2003 r. Od sierpnia 2008 również Prezes 
Zarządu Spółki Inwestycyjnej RJ INVEST Sp. z .o.o. Już podczas studiów 
w Warszawskiej SGH realizował projekty doradcze współpracując z 

międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz firmami konsultingowymi. Od początku 
swojej drogi zawodowej związany z branżą konsultingową. Zajmuje się restrukturyzacją 
i finansowaniem przedsiębiorstw, doradza jak poprawić płynność, jak pozyskać kapitał 
wymagany do zwiększenia skali działania oraz jak dzięki dostępnym produktom finansowym 
typu faktoring poprawić wskaźniki finansowe w firmie.

w 2003 roku. Od czerwca 2010 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady tej organizacji. 
Kanclerz Loży Bydgoskiej BCC i wiceprezes Business Centre Club. Członek Komitetu 
Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Doktor nauk społecznych, rozprawę 
doktorską bronił na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec. Od wielu lat prowadzi wykłady z zakresu 
zarządzania należnościami i psychologicznych aspektów windykacji w ramach studiów 
podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prelegenci



12400987121

23123141	
12415

125753234

743234

data i podpis pieczątka firmy

1.	 Koszt	uczestnictwa	jednej	osoby	w	warsztatach	
wynosi:
–		2	795	zł	+	23%	VAT	w	przypadku		 	

pisemnego	zgłoszenia	do	30	września	2011	r.,
–		3	295	zł	+	23%	VAT	po	30	września	2011	r.

2.	 Cena	obejmuje	prelekcje,	materiały	dotyczące	
warsztatów,	przerwy	kawowe oraz	lunch.

3.	 Po	otrzymaniu	zgłoszenia,	prześlemy	Państwu	
potwierdzenie	udziału	i	fakturę	pro-forma.

4.	 Prosimy	o	dokonanie	wpłaty	w	terminie	14	dni	
od	wysłania	zgłoszenia,	ale	nie	później	niż	przed	
rozpoczęciem	warsztatów.

5.	 Wpłaty	należy	dokonać	na	konto	widniejące	
na fakturze.

6.	 Rezygnację	z	udziału	należy	przesyłać	listem	
poleconym	na	adres	organizatora.

7.	 W	przypadku	rezygnacji	do	30	września	2011	r.	
obciążymy	Państwa	opłatą	administracyjną	
w	wysokości	400 zł + 23%	VAT.

8.	 W	przypadku	rezygnacji	po	30	września	2011	r.	
pobierane	jest	100%	opłaty	za udział.

9.	 Nieodwołanie	zgłoszenia	i	niewzięcie	udziału	
w warsztatach	powoduje	obciążenie	pełnymi	
kosztami	udziału.

10.		Niedokonanie	wpłaty	nie	jest	jednoznaczne	
z rezygnacją	z	udziału.

11.	 Zamiast	zgłoszonej	osoby	w	warsztatach	
może	wziąć	udział	inny	pracownik	firmy	pod	
warunkiem	przesłania	danych	osoby	zastępczej	
drogą	mailową	lub	pocztową	w	terminie	do	7	dni	
przed rozpoczęciem warsztatów.

12.	 Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	zmian	
w programie.

Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 
94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot 
wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest 
administratorem danych osobowych. 
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu 
promocji ofert klientów MM Conferences oraz, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie bezpłatnej prenumeraty, na umieszczenie naszych danych w bazie wydawnictwa Migut Media. Wyrażamy 
również zgodę na otrzy my wanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. 
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. 
MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300045, REGON 141312256, wysokość kapitału zakładowego: 536.756,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości.

WYPEŁNIJ	DRUKOWANYMI	LITERAMI
Imię

Nazwisko

Stanowisko

Departament

Firma

Ulica

E-mail

Kod	pocztowy Miasto

Telefon Fax

Warunki	uczestnictwa

TAK,	chcę	wziąć	udział	w	warsztatach	Zarządzanie płynnością finansową,	termin: 27-28	października	2011	r.
Cena	2795	zł	+	23%	VAT	–	do	30	września	2011	r.
Cena	3295	zł	+	23%	VAT	–	po	30	września	2011	r.

NIE,	nie	wezmę	udziału	w prezentowanych	warsztatach,	jednak	proszę	o informowanie	mnie	
o planowanych	wydarzeniach	organizowanych	przez	MM	Conferences	SA

TAK,	Proszę	o	wystawienie	faktury	VAT

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr 022 292 30 94, 022 379 29 01 lub na e-mail: zgloszenia@mmcpolska.pl 
Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.

TAK,	proszę	o	umieszczenie	danych	uczestnika	na	fakturze

SKąD	DOWIEDZIAŁEś	SIę	O	NASZYCh	WARSZTATACh?

kontakt	telefoniczny	z	naszym	konsultantem

reklama	telewizyjna

newsletter

internet	(portale	tematyczne)

od	znajomych

inne	(jakie?)	..........................................................................

Pełna	nazwa	firmy

Oddział	/	dział	firmy	/	z	dopiskiem

Imię	i	nazwisko

Ulica

Kod	pocztowy Miasto

DANE	DO	WYSYŁKI	FAKTURY	(jeżeli	są	inne	niż	dane	do	faktury):

DANE	DO	FAKTURY:
W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (DzU 39 poz. 176)

Pełna	nazwa	firmy

Ulica

i	posiada	numer	NIP

Kod	pocztowy Miasto

oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT

Zarządzanie
płynnością
finansową

Warsztaty

27–28▪października▪2011▪r.


