4.2 Audyt ryzyka walutowego
Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.
Audyt ryzyka walutowego to usługa doradcza, której celem jest poprawa wyników
finansowych firmy.
Audyt dotyczy sposobów rozpoznawania rodzajów ryzyka, które mogą wystąpić w firmie oraz pomiaru
i kontroli ryzyka. Zarządzanie ryzykiem ma na celu zmniejszenie fluktuacji zysków i przepływów
pieniężnych oraz wsparcie procesu planowania w przedsiębiorstwie poprzez ograniczenie wpływu zmian
kursów walutowych na uzyskiwane przychody i ponoszone koszty. Skuteczne zarządzanie ryzykiem
pozwoli na ustalenie wartości przyszłych przepływów pieniężnych, a wykorzystanie korzystnych kursów
walut da możliwość rozważenia inwestycji rokujących nadzieje na wyższe zyski. Po przeprowadzonym
audycie ryzyka walutowego przedsiębiorstwo zyska wiedzę z zakresu zmniejszania kosztów wymiany
walut, neutralizacji ryzyka walutowego, odpowiedniego stosowania poszczególnych instrumentów
finansowych do zabezpieczenia poszczególnych typów kontraktów eksportowych i importowych.
Usystematyzowanie procesu zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie może być czynnikiem
decydującym o pozycji konkurencyjnej na rynku i zdolności do dalszego rozwoju.
Usługa obejmuje wstępną rozmowę telefoniczną i omówienie zagadnień z obszaru zainteresowań
badającego, spotkanie w przedsiębiorstwie – rozmowa z działami odpowiedzialnymi za generowanie
ryzyka walutowego (najczęściej działy handlowe, działy finansowe, księgowość, controlling), zebranie
danych od przedstawicieli poszczególnych działów, przesłanie podsumowania rozmów celem weryfikacji
zebranych informacji, pracę własną (analiza sytuacji przedsiębiorstwa, wnioski, zalecenia), tworzenie
dokumentu audytu, przedstawienie wstępnej wersji audytu celem jego zgodności ze stanem faktycznym,
spotkanie podczas którego omawiane są wnioski płynące z audytu oraz przekazywana jest jego fizyczna
ostateczna wersja.

Przewidywany czas realizacji usługi
1-3 miesiące

Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Proponowana usługa - audyt ryzyka walutowego - przyczyni się do rozwoju firmy. Zarządzanie ryzykiem
zmniejszy fluktuacje zysku i przepływów pieniężnych, a tym samym wspomoże proces planowania
w przedsiębiorstwie, czyli ograniczy wpływ zmian kursów walutowych na uzyskiwane przychody
lub ponoszone koszty. Skuteczne zarządzanie ryzykiem pozwala na ustalenie wartości przyszłych
przepływów pieniężnych, a wykorzystanie korzystnych kursów walut da możliwość rozważenia inwestycji
rokujących nadzieje na wyższe zyski. Menadżerowie są wyczuleni na ryzyko spekulacyjne, co zwiększa
wiarygodność procesu podejmowania decyzji, gdyż są one podejmowany w bardziej świadomy sposób.
Wierzyciele, klienci, dostawcy i pracownicy mają większe zaufanie, ponieważ wiedzą, że przedsiębiorstwo
dysponuje systemem zarządzania ryzykiem.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorący
Usługa prorozwojowa poprzedzona jest wstępną rozmową telefoniczną i omówieniem zagadnień, jakie
będą w obszarze zainteresowań badającego. Kolejno odbywa się spotkanie w przedsiębiorstwie –
rozmowa z działami odpowiedzialnymi za generowanie ryzyka walutowego (najczęściej działy handlowe
oraz działy finansowe, księgowość, controlling). Doradca – ekspert zbiera dane od przedstawicieli
poszczególnych działów, a następnie przesyła podsumowanie rozmów celem weryfikacji zebranych
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informacji. Następnie ekspert pracuje samodzielnie, analizując sytuację przedsiębiorstwa, wyciągając
wnioski, sporządzając zalecenia oraz tworząc dokument audytu.

Założenia cenowe
5.000 - 50.000 PLN. Przedział cenowy został określony na bazie obecnie panujących cen rynkowych,
poprzez dokonanie badania rynku i oszacowania kosztów przygotowania i wdrożenia doradztwa
w firmach. Zakres cenowy waha się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w którym prowadzone
będzie doradztwo, od specyfiki działalności oraz szczegółowych potrzeb zgłaszanych przez firmę.

Odbiorcy
Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, prowadzące działalność wymagająca rozliczeń w walutach
obcych i tym samym narażonych się na wahania kursów walut.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi

Imię i nazwisko

Artur Wołyń

Telefon

519 511 602

E-mail

Artur.wolyn@greenko.pl
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