
 
 

 
 

  

 

 

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 
 

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa 

Kurs: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw  
 

Termin kursu: 
22.01.2020 w godz. 09:00-16:00 

 
 

I. CZAS TRWANIA I SPOSÓB ORGANIZACJI 
 
Zajęcia na kursie odbywać się będą w formie on-line w bloku zajęciowym liczący 8 godzin lekcyjnych (godzina 
lekcyjna to 45 minut). 
 

II. KOSZT UDZIAŁU 
 
Koszt udziału w kursie: 
400,00 zł/ os. 
15 % rabatu dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR 
 
Słuchacze uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 18 
sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).  
 

III. WYMAGANIA WSTĘPNE  
 
Kurs adresowany jest do: 
- asystentów biegłych rewidentów,  
- kandydatów na biegłych rewidentów,  
- osób chcących doszkolić się ww. zakresie.  
 
W kursie udział wziąć mogą również biegli rewidenci – odbycie kursu zaliczy Państwu 8 godz. samokształcenia. 
 
Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. 
Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z Regulaminem 
organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR. 
 

IV. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 
Uczestnik zajęć w zakresie uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności: 
- nauczy się posługiwania się podstawowymi narzędziami rachunku zmian wartości pieniądza w czasie; 

pozna rachunku rent, tj. metodę wyceny ciągu płatności; nauczy się sporządzania planów spłaty kredytów, 
porównywania inwestycji finansowych, interpretacji ekonomicznej i finansowej uzyskanych wyników,  

- podniosą poziom wiedzy z zakresu teorii zarządzania portfelem inwestycyjnym w celu zbudowania 
solidnych podstaw do samodzielnej pracy nad wyznaczaniem odpowiednich stóp dyskontowych oraz stóp 
kapitalizacji, 

- poznają znaczenie stosowanych narzędzi z zakresu wartości pieniądza w czasie, a także konsekwencji ich 
nieprawidłowego stosowania oraz interpretacji. 

 
  



 
 

 
 

  

 

 

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 
 

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa 

V. TREŚCI NAUCZANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ 
 

Lp. Temat Uszczegółowienie tematu 
Liczba 
godzin 

1. Wprowadzenie 
Podstawy teorii wartości pieniądza w 
czasie 

1. Cel szkolenia. 
2. Oprocentowane proste, składane, ciągłe; dyskonto; 

efektywna, nominalna stopa procentowa; wartość 
pieniądza w czasie; inflacja 

3. Wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa 
zwrotu (IRR), analiza i ocena projektu 
inwestycyjnego, decyzje inwestycyjne w warunkach 
ryzyka i niepewności. 

4. Czasowa struktura stóp procentowych 

2,0 

2. Rachunek rent Wyjaśnienie koncepcji oraz reguł stosowania: renty 
proste, ciągłe, renty z góry, z dołu, wartość renty w 
czasie, renta wieczysta. 

1,5 

3. Mechanika spłaty długu Elementy koncepcji zarządzania długiem ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektu spłaty: 
a) zasady, 
b) schematy spłaty, 
c) restrukturyzacja zadłużenia. 
d) wycena składników w skorygowanej cenie nabycia 

1,5 

4. Matematyka obligacji. Podstawowe zagadnienia: 

a) oprocentowanie obligacji 

b) obligacje kuponowe i zero kuponowe 

c) zwrot do wykupu (Yield to Maturity) 

d) zależność między ceną/wartością obligacji 

a rynkową stopą dochodu. 

1,5 
 

5. Elementy teorii zarządzania 
portfelem inwestycyjnym. 

Elementy koncepcji zarządzania portfelem ze 
szczególnym uwzględnieniem modelu wyceny aktywów 
kapitałowych (CAPM): 
a) teoria portfela Markowitza 
b) granica efektywności 
c) model CAPM i jego zastosowanie przy wycenie. 

1,0 

7.  Sprawdzian wiedzy Test wyboru + zagadnienia sytuacyjne 0,5 

 


