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Transkrypcja	nagrania	podcastu	„Zarabiam	w	Biznesie”	

Odcinek	4:	„Ogarnij	finanse	firmowe”	
	

Uwaga	to	transkrypcja,	dlatego	może	zawierać	sporo	błędów	lingwistycznych!	
	
Dziękuję	Ci	za	to,	że	inwestujesz	w	siebie,	swój	biznes,	swoją	firmę.	Dlatego,	że	w	tym	odcinku	
pokażę	Ci	jak	dobrze	zaplanować,	jak	myśleć	o	swoim	modelu	finansowym.		
	
Nieustannie	 powtarzam,	 że	 aby	 twoja	 firma	 przynosiła	 ponadprzeciętne,	 pewne	 i	
przewidywalne	 zyski,	 musisz	 połączyć	 dobry	 model	 biznesowy,	 który	 będzie	 wkładał	 Ci	
pieniądze	do	kieszeni,	który	sprawi,	że	klienci	będą	u	Ciebie	kupować	różne	usługi,	produkty,	
twoje	towary	z	modelem	finansowym.		
	
W	Polsce	firmy	bankrutują	albo	bujają	się	w	okolicach	zera	ze	swoimi	zyskami,	dlatego	że	w	
ogóle	nie	mają	modelu	finansowego	i	mają	bardzo	słaby,	lichy	rzekłbym	model	biznesowy.	O	
modelu	biznesowym	mówiłem	w	poprzednich	podcastach,	będziemy	jeszcze	do	niego	wracać,	
natomiast	z	tego	podcastu,	dowiesz	się	jak	myśleć	o	swoim	modelu	finansowym.	Potrzebujesz	
trzech	rzeczy,	żeby	pomyśleć	o	finansach.	
	
Pierwsza	rzecz,	której	potrzebujesz	 to	zrozumienie	księgowości.	Musisz	zrozumieć	ze	twoja	
księgowa	 nigdy	 nie	 pomoże	 Tobie	 zarabiać	 ci	 pieniędzy.	 Dlaczego?	 Ponieważ	 ona	 podlega	
ustawie	o	rachunkowości,	można	powiedzieć,	że	jest	-	będzie	to	metafora	może	nadużycie	–	
urzędnikiem	państwowym	zatrudnionym	w	twojej	firmie	i	za	twoje	pieniądze.	Twoja	księgowa	
czy	biuro	księgowe	czy	księgowo-podatkowe,	które	Cię	obsługuje	–	ich	zadaniem	jest	naliczyć	
należny	 podatek	 i	 o	 tym	 musisz	 wiedzieć,	 ale	 decyzje,	 które	 znajdują	 się	 na	 fakturach	
podejmujesz	Ty.		
	
Niestety	gdziekolwiek	 idziesz	 zabierasz	 siebie,	 swoich	pracowników,	 zabierasz	 swoją	 firmę.	
Więc	 to	 Ty	podejmujesz	 decyzje	 biznesowe,	 bierzesz	 na	 to	 faktury,	 zanosisz	 do	 księgowej.	
Uwaga	 –	 księgowa	 księguje	 historię.	 I	 to	 jest	 ten	 drobny	 element,	 który	 musisz	 sobie	
uświadomić.		
	
Co	 robi	 księgowość?	 Księgowość	 prowadzi	 kilka	 zestawień.	 Przede	 wszystkim	 prowadzi	
rachunek	zysków	i	strat,	on	dotyczy	po	prostu	wszystkich	firm.	Z	jednej	strony	sprawdza	jakie	
odniosłeś	 przychody,	 nie	 interesują	 jej	 źródła	 przychodów,	 po	 prostu	 wpisuje	 całą	 twoją	
sprzedaż,	 niezależnie	 od	 tego	 czy	 ona	ma	 związek	 z	 biznesem	 czy	 sprzedałeś	 jakieś	 środki	
trwałe	i	odejmuje	od	tego	wszelkie	koszty,	które	zgodnie	z	prawem	mogą	być	zakwalifikowane	
do	kosztów.		
	
I	tu	ci	uchylę	rąbek	tajemnicy,	sporą	część	rzeczy,	które	Ty	myślisz,	że	są	kosztami	w	rozumieniu	
księgowym	i	dla	naszego	Państwa	nie	są	kosztami.	Więc	od	przychodów	odejmuje	koszty,	w	
efekcie	pojawia	się	podatek	PIT	albo	CIT,	w	międzyczasie	 jeszcze	gdzieś	tam	odprowadzasz	
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podatek	VAT,	który	jest	takim	podatkiem	przechodnim.	Drugą	rzeczą,	która	dotyczy	niektórych	
firm	jest	robienie	bilansu,	czyli	porównanie	wszystkich	zakupów	z	listą	darczyńców.		
	
Kolejne	trzecie	zestawienie,	która	niestety	robi	mała	liczba	księgowych,	ale	uważam,	że	akurat	
to	 zestawienie	 powinieneś	 nie	 tylko	 rozumieć,	 ale	 jeśli	 np.	 kupujesz	 coś	 na	 termin	 albo	
sprzedajesz	coś	na	termin	to	powinieneś	po	prostu	je	wykonywać,	nawet	nie	u	księgowej,	ale	
dla	 siebie,	 to	 jest	 tak	 zwany	 cashflow	 czyli	 przepływy	pieniężne	 tj.	w	danym	okresie	 czasu	
wszystkie	wpłaty,	 które	 fizycznie	weszły	do	 twojej	 firmy,	na	konto	albo	w	gotówce	albo	w	
kartach	debetowych,	bonach	i	wszystkie	rzeczy,	które	wyszły	z	twojej	firmy.	Więc	do	cashflow	
bardzo	namawiam	właścicieli	firm,	żeby	sobie	to	prowadzili.		
	
Pozostałe	dwie	rzeczy	typu	bilans	i	rachunek	zysków	i	strat	zostawcie	księgowym,	nie	uczcie	
się	tego,	zrozumcie	to	tylko.	Tego	uczę	na	budżecie	firmowym	–	tego	właśnie	zrozumienia.	
Więc	 mamy	 pierwszy	 obszar,	 zrozumienie,	 że	 księgowość	 nie	 jest	 w	 stanie	 Tobie	 pomóc	
zoptymalizować	 twojej	 firmy.	 Ponieważ	 każda	 zmiana	 jest	 ryzykowna,	 może	 podpaść	 pod	
niezgodność	 z	 prawem	 i	 jakby	 jest	 takim	 wrzodem	 zupełnie	 niepotrzebnym	 dla	 działu	
księgowego,	który	ma	po	prostu	tylko	naliczyć	podatek.		
	
Druga	rzecz,	którą	trzeba	zrozumieć	to	to,	że	potrzebujesz	mieć	narzędzie,	które	będzie	tylko	
dla	Ciebie.	Takie	narzędzie,	z	którego	nie	będziesz	się	musiał	przed	nikim	tłumaczyć.	Narzędzie,	
do	którego	będziesz	miał	dostęp	tylko	Ty.	To	tak	jak	Al	Capone,	który	miał	jedną	walizkę	dla	
księgowej,	a	drugą	dla	siebie.	Przy	czym	Al	Capone	zajmował	się	rzeczami	niedozwolonymi	
prawnie,	a	ja	zakładam,	że	ty	handlujesz	rzeczami	i	zajmujesz	się	w	swojej	działalności	tym	co	
jest	zgodne	z	prawem.	Ale	oddziel	sobie	tematy	księgowe	od	tego	do	czego	chcę	Cię	namówić.		
	
W	dużym	biznesie,	w	dużych	firmach	mówimy	tutaj	o	tak	zwanej	księgowości	zarządczej,	za	to	
odpowiadają	 dyrektorzy	 finansowi,	 natomiast	 jeśli	 jesteś	w	mojej	 grupie	 docelowej,	 jesteś	
podobny	do	mnie,	to	prawdopodobnie	twoja	firma	jest	mała	albo	średnia.	Zatrudniasz	kilka,	
kilkanaście	 osób	 i	 prawdopodobnie	 nie	 masz	 dyrektora	 finansowego,	 a	 o	 księgowości	
zarządczej	dowiedziałeś	się	właśnie	z	tego	podcastu.	Ale	spokojnie,	tak	naprawdę	chodzi	o	to,	
abyś	 wykonał	 sobie	 własnoręcznie,	 na	 papierze,	 a	 później	 może	 w	 Excelu,	 takie	 coś	 co	
nazywamy	zarządczym	rachunkiem	wyników.	Czyli	troszeczkę	inne	zestawienie	finansowe.		
	
Uwaga	na	stronie	www.zarabiamwbiznesie.pl	przygotowałem	dla	Ciebie,	mam	nadzieje	miłą,	
a	 przede	 wszystkim	 niezwykle	 wartościową	 niespodziankę.	 Tzn.	 możesz	 nieodpłatnie	
wchodząc	 na	moją	 stronę	 https://vod.biznesmba.pl/panel/	 pobrać	 plik	w	 Excelu,	 łącznie	 z	
instrukcją	 wideo,	 gdzie	 krok	 po	 kroku	 tłumaczę,	 jak	 go	 wypełnić.	 Więc	 byłoby	 cudownie,	
gdybyś	mógł	sobie	wejść	i	pobrać	ten	plik.	
	
Dobrze,	krok	po	kroku	powiem	Ci	jak	powinieneś	sobie	zapisać	wszelkie	przepływy	i	zdarzenia	
finansowe	w	swojej	firmie.	Uwaga	raz	jeszcze	powtórzę	–	to	nie	jest	księgowość,	to	oznacza,	
że	jeżeli	w	tym	rachunku	wydasz	z	kieszeni	pieniądze	na	obiad	i	nie	weźmiesz	faktury	jakoby	
to	 było	 spotkanie	 z	 kontrahentem,	możesz	 to	 w	 pełni	 całkowicie	 zapisać.	 Jeżeli	 nie	 wiem	
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znajdziesz	na	ulicy	100	zł	i	stwierdzisz,	było	to	na	placu	mojej	firmy,	tak	więc	biorę	to	do	kasy	
mojej	firmy	albo	do	kieszeni	mojej	firmy,	to	też	możesz	sobie	to	wpisać	do	rachunku.		
	
Nie	 musisz	 mieć	 odzwierciedlenia	 w	 tym	 co	 będę	 tłumaczył	 w	 fakturach.	 Chociaż	 jak	 już	
będziesz	 prowadził	 poważną	 firmę,	 to	 oczywiście	 jak	 najbardziej	 tak.	 Pierwsza	 rzecz	 zapisz	
sobie	 wszelkie	 źródła	 przychodu,	 bo	 od	 tego	 zaczynamy,	 kto	 włożył	 Tobie	 pieniądze	 do	
kieszeni.	Czyli	sprzedaż	towarów,	usług,	ewentualnie	jakieś	prowizje.	To	są	twoje	przychody,	
uwaga	takie	które	pochodzą	 tylko	 i	wyłącznie	z	 twojego	biznesu.	Czyli	 jeśli	 sprzedałeś	 jakiś	
majątek	 ze	 swojej	 firmy,	 to	 tego	 tu	 nie	wpisujemy.	 Tu	wpisujemy	 normalne	 sprzedaże	 do	
twoich	kontrahentów,	wynikające	z	twojej	normalnej	działalności	gospodarczej.		
	
Drugi	element	to	są	koszty	zmienne.	Definicją	kosztów	zmiennych	jest	to,	że	są	to	koszty	takie,	
które	 nie	 tylko	 się	 zmieniają,	 ale	 takie,	 które	 się	 zmieniają	 tylko	 wtedy,	 kiedy	 powstaje	
sprzedaż,	czyli	kiedy	powstaje	przychód.	Przykład:	kupiłeś	towar	za	1	zł	np.	sok	Tymbarku	 i	
sprzedajesz	go	za	1,20	zł	i	w	tym	momencie	powstał	koszt.	Jeśli	go	nie	sprzedajesz,	to	wtedy	
ten	 koszt	 nie	 powstaje.	 Często	 nazywamy	 to	 kosztem	 sprzedaży,	 więc	 mamy	 tutaj	 koszty	
zmienne	 i	 odjęcie	 od	 przychodów	 kosztów	 zmiennych	 da	 nam	 pierwszą	 marżę	 w	 tej	
rachunkowości,	w	tym	do	czego	będę	Cię	pomału	przyzwyczajał	oznaczona	jest	literkami	CM1	
–	jest	to	akronim	słów	contribution	margin,	czyli	taka	marża	brutto.	Więc	jest	to	tak	naprawdę	
zysk	na	twoim	produkcie	lub	twojej	usłudze,	którą	tutaj	masz.	Dzięki	temu	widzisz	jaką	masz	
marżę,	bo	tak	naprawdę	z	tej	marży	twoja	firma	żyje.	
	
Następnie	mamy	koszty	stałe,	na	podcaście	nie	będę	tego	rozdzielał.	Natomiast	mamy	koszty	
bezpośrednie	i	pośrednie	załóżmy,	że	mamy	dla	potrzeb	tego	podcastu,	w	tym	pliku	masz	je	
rozdzielone.		
	
Mamy	koszty	stałe	to	są	koszty,	których	potrzebujesz,	czyli	to	są	koszty	prowadzenia	twojej	
działalności.	Stałe	nie	oznaczają,	że	one	cały	czas	są	stałe,	tylko	to	są	takie	koszty,	które	krótko	
mówiąc	 nie	 zależą	 od	 twojego	obrotu.	 Przykład:	 płacisz	 czynsz	 za	 biuro	 2000	 zł,	 płacisz	 za	
księgowość,	 płacisz	 ZUS,	 abonamenty	 telefoniczne,	 płacisz	 jakieś	 rzeczy	 za	 program	 i	
powiedzmy,	 że	 tych	 kosztów	 miesięcznych	 masz	 około	 5000	 zł.	 Natomiast	 po	 trzech	
miesiącach	działalności	wpadasz	na	pomysł,	że	zatrudnisz	pracownika	i	te	koszty	stałe	wzrosną	
o	4000	zł	i	z	5000	zł	robi	się	9000	zł.	Ten	pracownik	wcale	nie	musi	sprzedawać,	ale	pojawiły	
się	koszty.	Za	moment	bierzesz	samochód	albo	jakąś	maszynę	w	leasing	i	pojawiło	się	znowu	
2000	zł	kosztów.	Twoje	koszty	stałe	miesięczne	zmieniły	się,	wzrosły	z	9000	zł	do	11	000	zł.		
	
Więc	mamy	 przychód,	mamy	 koszty	 zmienne	 i	mamy	 koszty	 stałe.	 Przychód	minus	 koszty	
zmienne	 to	 jest	 marża.	 Marża	 minus	 koszty	 stałe	 to	 jest	 coś,	 co	 nazywamy	 zyskiem	
operacyjnym,	fachowo	to	się	nazywa	ebitda	i	to	jest	bardzo	ważny	parametr.	Kiedy	wejdziesz	
na	 stronę	 www.zarabiamwbiznesie.pl	 to	 sobie	 to	 zobaczysz.	 To	 jest	 zysk	 jeszcze	 przed	
opodatkowaniem,	przed	amortyzacją,	przed	odsetkami.		
	
Dlaczego	 on	 jest	 taki	ważny?	 Ponieważ	 ta	 ebitda	 pozwala	 porównać	 z	 sobą	 czysty	 biznes.	
Ebitda	jest	czymś	takim	jak	np.	masz	kawałek	pola,	które	uprawiasz,	jeden	rolnik	ma	1	ha	pola,	
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drugi	ma	też	1	ha	pola,	obok	siebie	sąsiadujące.	Jeden	z	nich	w	ciągu	jednego	sezonu	z	tego	1	
ha	pola	wyciąga	np.	20	000	zł	zysku,	a	drugi	wyciąga	15	000	zł	zysku,	więc	jesteś	w	stanie	je	
porównać.		
	
W	mojej	karierze,	kiedy	byłem	dyrektorem	operacyjnym,	później	dyrektorem	generalnym	w	
różnych	 firmach,	 to	właśnie	 byłem	 rozliczany	 od	 tej	marży,	 od	 ebitdy.	 Ona	 jest	 niezwykle	
ważna	i	na	tej	marży	kończy	się	tak	naprawdę	core	bussines,	czyli	takie	źródło	biznesu.		
	
Czyli,	jeżeli	kupiłeś	sobie	kiosk	ruchu	i	postawiłeś	go,	to	będziesz	tutaj	liczyć	przychody,	czyli	
wszystko	co	wyszło	z	tego	okienka,	co	sprzedałeś,	minus	koszty	zmienne,	czyli	koszty	zakupów	
tych	wszystkich	gazet,	papierosów,	batonów,	biletów	znaczków	itd.	Koszty	stałe	to	będą	koszty	
energii,	wynagrodzenie	 pracownika,	 opłaty	wynajęcia	 placu	 za	 ten	 kiosk.	 No	 i	 tutaj	mamy	
czysty	biznes.	Teraz	od	tej	EBITDY	odejmujemy	(to	się	fachowo	nazywa)	koszty	amortyzacji,	
ale	my	w	małej	firmie	możemy	przyjąć,	że	są	to	koszty	całego	wyposażenia.		
	
Tu	oczywiście	jest	też	kilka	zasad,	w	jaki	sposób	podejmujemy	decyzje,	to	jest	to	czego	uczę	
na	budżecie	firmowym.	Natomiast,	jeżeli	kupujesz	jakieś	urządzenie,	daną	maszynę,	np.	kiosk	
ruchu	kupiłeś,	to	wtedy	zapisujesz	go	pod	tą	EBITDA	jako	rata	leasingowa	albo	jednorazowa	
inwestycja.	Np.	50	000	zł	w	budkę	zwaną	kioskiem	ruchu.		
	
Dlaczego?	Ponieważ	to	się	wydarzyło	raz.	Czyi	ty	ją	kupiłeś,	zainwestowałeś	i	ta	budka	ma	Ci	
służyć	na	długi	czas.	Im	dłużej	tym	lepiej.	Dlatego	później	jak	będziesz	sobie	analizować	swoje	
zyski	w	ujęciu	rocznym,	będziesz	widzieć,	że	zysk	miesięczny	z	tego	kiosku	wyniósł	np.	10	000	
zł	x	12	miesięcy	=	120	000	zł	zysku	EBITDA,	ale	zainwestowałeś	50	000	zł	w	ładny	kiosk	ruchu,	
więc	na	końcu	masz	coś	co	jest	krótką	EBITDA	czyli	EBIT	–	zysk	już	po	odtrąceniu	tej	amortyzacji	
tj.	80	000	zł	zarobiłeś.	Teraz	wiesz,	że	w	kolejnych	latach	już	nie	musisz	kupować	tej	budki.	Nie	
będziesz	musiał	ponownie	ponosić	kosztów	tego,	natomiast	twój	biznes,	twoje	serce	biznesu	
dalej	sobie	funkcjonuje	i	liczysz	sobie	na	zyski.		
	
Patrz	 jak	 takie	 spojrzenie	właśnie,	w	 takich	 okularach,	w	 taką	matrycę,	 jak	 szybko	 i	 łatwo	
upraszcza	 spojrzenie	 na	 każdą	 firmę.	 Mamy	 więc	 EBITDA,	 i	 piętro	 niżej	 mamy	 też	 koszty	
finansowania	–	to	one	mogą	przewrócić	firmę.		
	
Więc	 mamy	 tutaj	 koszty	 pieniędzy,	 które	 ty	 włożyłeś	 w	 firmę,	 dlatego	 tutaj	 powinieneś	
wyciągać	 swoje	 odsetki.	 Ja	 dodam	 tylko	 tyle,	 	 że	większość	 przedsiębiorców	nie	 patrzy	 na	
swoje	wydatki,	na	to	co	włożyli	do	firmy.	Ale	osobiście	uważam,	że	ty	powinieneś/powinnaś.	
W	dzisiejszych	 latach,	 kiedy	 oprocentowanie	 jest	 na	 poziomie	 1-3%	powinieneś	 zapisać	 tu	
sobie	cyfrę	10-20	%	odsetek	od	swoich	pieniędzy.	Czyli	jeśli	włożyłeś	100	000	zł	w	swoją	firmę,	
to	20	000	zł	rocznie	powinieneś	sobie	właśnie	tutaj	wziąć	swoich	odsetek.	Jak	również	odsetki	
związane	z	finansowaniem	twojej	działalności	przez	bank,	i	tutaj	też	w	to	miejsce	możesz	sobie	
wpisywać	wszelkie	różne	refundacje.	Czyli	np.	dostałeś	jakiś	zwrot	refundacji	stanowiska	pracy	
albo	zwrot	dotacji,	to	sobie	możesz	tutaj	to	wpisać.		
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Wiec	mamy	tutaj	to	pole	na	różne	źródła	finansowania.	Jak	to	sobie	odejmiemy,	czyli	odsetki	
od	EBITDA,	odejmiemy	sobie	te	koszty	finansowania	to	pojawi	nam	się	w	tej	rachunkowości	
zarządczej	zysk	brutto,	od	tego	odejmujemy	podatek	PIT	i	CIT	i	mamy	na	końcu	tyle	ile	zostało	
Ci	w	firmie.	W	dużych	firmach	ta	rachunkowość	prowadzona	jest	właśnie	dla	zarządów.		
	
To	 od	 czego	 powinieneś	 zacząć,	 to	 od	 tego,	 żeby	 napisać	 sobie	 na	 chusteczce,	 na	 kartce	
papieru	 rozpisywać	 i	 porównywać	 sobie	 firmę.	 Patrzenie	 właśnie	 przez	 taki	 pryzmat	 cyfr,	
sprawia,	że	zyskujesz	bezpieczeństwo,	że	możesz	mieć	fajne	wyjście	do	analizowania	swojej	
firmy,	sytuacji	w	twojej	firmie.		
	
Widzisz	na	tym	czy	masz	zdrową	firmę	i	czy	ona	zarabia	na	swojej	działalności,	ale	gdzieś	tutaj	
w	 tematach	 finansowych	 musisz	 się	 poprawić	 i	 to	 jest	 dla	 Ciebie	 optymistyczne.	 Bo	 jak	
znajdziesz	dobre	finansowanie	albo	dobry	sprzęt,	to	później	nie	będziesz	musiała	dokładać	do	
firmy.		
	
Ale	bardzo	często	jest	tak,	że	firma	jest	jak	takie	kolosy	na	glinianych	nogach.	Firma	zarabia,	
ale	tylko	dlatego,	że	dostaje	dotacje,	że	dostaje	kolejne	kredyty	i	to	jest	droga	donikąd.	Ktoś	
kto	 nie	 prowadzi	 tego	 budżetu,	 który	 Tobie	 proponuje	 w	 takim	 ujęciu,	 właśnie	 skacze	 z	
przypadkowo	dobranym	spadochronem.	Nie	ma	to	sensu.	Zabije	się,	może	przeżyje,	ale	nie	
wiem	czy	te	emocje,	które	ma,	czy	są	warte	tego.	Im	wyżej	tym	bardziej	dramatycznie.		
	
Więc	mamy	zarządczy	 rachunek	wyników.	To	do	czego	chciałbym	Cię	zachęcić,	 to	 to	żebyś	
zaczął	sobie	prowadzić	arkusz	twojego	majątku	netto.	Najpierw	prywatnego,	a	później	podłącz	
do	niego	firmę.	Robi	się	go	bardzo	prosto,	najpierw	liczysz	wszystko	co	dzisiaj	masz,	jaki	masz	
majątek,	 który	mógłbyś	 sprzedać	 docelowo,	 odejmujesz	 od	 tego	wszystkie	 zobowiązania	 i	
wychodzi	Ci	twoja	wartość	majątku	netto.		
	
Więc	patrząc	na	model	finansowy	firmy,	mamy	już	dwie	rzeczy.	Po	pierwsze	musisz	wiedzieć	i	
rozumieć,	 czym	się	 zajmuje	księgowość,	 zrozumieć	 to	 że	księgowość	Ci	nie	pomoże.	Druga	
rzecz	 to	 musisz	 mieć	 kilka	 narzędzi	 do	 porównywania	 swojej	 firmy,	 do	 tworzenia	
bezpieczeństwa	i	przede	wszystkim	do	takiego	przekonania,	że	idziesz	w	dobrą	stronę.		
	
Trzeci	element	(masz	to	na	stronie	www.zarabiamwbiznesie.pl	)	to	skalowanie.		
	
Czyli	bierzesz	sobie	dobry	model	biznesowy,	bierzesz	dobry	model	finansowy	łączysz	to	razem	
–	to	właśnie	to	czego	uczę	w	tym	momencie.		
	
Jeżeli	twoja	mała	firma,	albo	twoje	stanowisko	pracy	albo	twój	jeden	pracownik	albo	twoja	
maszyna	albo	kategoria	produktów	przynosi	jakiś	zysk	policzony,	pewny	i	przewidywalny,	np.	
1000	 zł,	 to	 zaczynasz	 go	 skalować	 x	4,	 x	 6,	 x12,	 x	 100,	 x	 1000	 zł	 x	 100	=	100	000	 zł	 zysku	
miesięcznie.	
	
Jeżeli	nie	masz	modelu	biznesowego	albo	masz	zły	model	biznesowy,	jeśli	nie	masz	modelu	
finansowego,	 to	być	może	 jedno	 stanowisko	albo	 jedna	 twoja	 firma	przynosi	dzisiaj	100	 zł	
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straty.	Jeżeli	zaczniesz	się	kredytować,	jeżeli	zaczniesz	lokować	uczucia	w	beznadziejną	rzecz	
to	ta	dźwignia	obróci	się	przeciwko	Tobie.	Czyli	krótko	mówiąc	możesz	się	narazić	na	ryzyko	
bankructwa.	
	
Do	 takiego	 podejścia	 bardzo	 gorąco	 Cię	 zachęcam.	 Zapraszam	 Cię	 do	 pozostawienia	
komentarza	pod	tym	podcastem,	jestem	ciekaw	twoich	pytań,	z	przyjemnością	się	odniosę	do	
nich	i	z	przyjemnością	odpowiem	na	nie	w	jednym	z	kolejnych	podcastów.		
	
A	tymczasem	wejdź	na	stronę	www.zarabiamwbiznesie.pl	pobierz	sobie	plik	dla	siebie,	pobierz	
kilka	zdjęć	które	umieściłem	w	PDF,	po	to	abyś	na	tym	etapie	zaczął	myśleć	nad	swoją	firmą.		
	
Moja	 rekomendacja	 jest	 następująca,	 wydrukuj	 sobie	 te	 rzeczy,	 znajdź	 pół	 godziny	 czasu,	
zaparz	sobie	swój	ulubiony	napój,	usiądź	i	zacznij	myśleć.	Następnie	skorzystaj	z	konsultacji,	
poznajmy	się	bliżej	i	koniecznie	przyjdź	i	skorzystaj	z	budżetu	firmowego.		
	
To	jednodniowy	kurs,	który	daje	Ci	bezpieczeństwo	i	wartość	na	całe	życie.	Wierzę	w	Ciebie	i	
wiem,	że	możesz	prowadzić	firmę,	która	przynosi	ponadprzeciętne,	pewne	i	przewidywalne	
zyski.		
	
Dziękuję	Ci	przyjacielu	za	twój	czas.	Wszystkiego	zyskownego!		
	

	

	

	


