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Zarządzanie Płynnością 

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ 

W czasach kryzysu szczególnie ważne jest, aby bardzo rozważnie zarządzać płynnością finansową. Dotyczy to 
nie tylko firmy, które już mają problemy z regulowaniem płatności. Ze względu na niespodziewane ograniczenie 
działalności większości Firm, należy spodziewać się w najbliższym czasie zatorów płatniczych i fali bankructw. 
Firmy nie były przygotowane na taki cios, dlatego nawet Ci, którzy nie odnotowali spadku sprzedaży muszą się 
liczyć z zaburzeniem płynności, ze względu na sytuację kontrahentów. Obecnie praktycznie dla każdej firmy 
staje się kluczowe stałe zarządzanie płynnością, a szczególnie w najbliższych 1-2 latach, gdy będziemy 
wychodzić z kryzysu. 
W wielu firmach nie ma informacji ile gotówki będzie brakowało za tydzień, a ile za miesiąc. Decyzje o tym 
komu płacić, a komu nie należy podejmować systemowo z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby przetrwać 
kryzys i zapewnić sobie warunki do szybkiego rozwoju w przyszłości. Pamiętajmy, że kryzys to również szansa.  

Czy potrafisz ocenić jakie jest Twoje zapotrzebowanie na gotówkę w 
przyszłym tygodniu/dniu i kolejnych…? Czy wiesz kiedy gotówki Ci zabraknie? 
Chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedza i praktycznym doświadczeniem dotyczącym 
zarządzaniu płynnością. Zachęcamy do wzięcia udziału w cyklu warsztatów, na których 
zdiagnozujemy sytuację Firmy oraz zbudujemy odpowiednio dopasowany model obrazujący 
przewidywane zapotrzebowanie na gotówkę (cash-flow w przód). 
Warsztaty pozwalają uczestnikom szybko, skutecznie i w przyjazny sposób poznać praktyczne metody 
oraz uzyskać odpowiedzi na takie pytania jak: 

 Jakie dane są niezbędne do planowania przepływów pieniężnych? 
 Czy potrzebne dane są ewidencjonowane w Firmie, czy jakość tych danych jest 

wystarczająca? 
 Co zrobić jak brakuje odpowiednich danych np. planów zakupów surowców? 
 Jak oceniać prawdopodobieństwo zapłaty należności? 
 Jak kategoryzować należności i przydzielać je do odpowiednich poziomy ufności? 
 Komu płacić, a komu nie, gdy brakuje gotówki? 
 Jak zestawiać informacje o przepływach pieniężnych, aby były czytelne i pomagały szybko 

podejmować decyzje biznesowe? 
 Jak ustawić proces w firmie? Kto powinien w nim uczestniczyć? Co zrobić, aby sprawnie 

działał i było możliwe stałe monitorowanie sytuacji finansowej Firmy? 
Warsztat prowadzony jest dla interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą pracownicy finansów, 
zakupów, sprzedaży i najwyższego kierownictwa. Na warsztatach zespół wspólnie buduje model kalkulacyjny. 
Prowadzący z jednej strony przekazuje uczestnikom wiedzę dotyczącą sprawdzonych metod i technik 
stosowanych w zarządzaniu płynnością, natomiast uczestnicy przekazują informacje i dane wejściowe do 
budowy modelu. Dzięki wspólnej pracy powstaje pierwszy model prognozowania zapotrzebowania na gotówkę. 
Dzięki temu najwyższe kierownictwo będzie mogło ocenić aktualną sytuację finansową firmy, wyciągnąć 
wnioski i zacząć je od razu przekładać na praktykę biznesową. 

Rezultaty 
1. Przeszkolony zespół z praktycznych metod zarządzania płynnością 
2. Zapał zespołu do budowy modelu i świadomość, że ma to sens 
3. Zbudowany pierwszy model prognozowania przepływów pieniężnych 


