UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
e-seminarium
7 – 21 lutego 2020

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

Basics of accounting and financial report analysis/Podstawy
rachunkowości i analizy sprawozdań finansowych
szkolenie e-learningowe w języku angielskim

Program:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

Moduł 1: Introduction to accounting/Wprowadzenie do rachunkowości

1.

•
•
•
•
•
•

Introduction: Concept, focus, components, tasks and accounting
principles
Accounting law
National and international accounting standards
Introduction to bookkeeping: operation of asset, liability, income
and expenditure accounts; trial balances
Chart of accounts
Organisation of accounting in the company

Moduł 2: Financial statements/Sprawozdanie finansowe
•
•
•
•
•
•

Introduction: legal regulations concerning financial in Poland
(requirements, content and approval)
Balance sheets
Income statements
Statements of cash flows
Other components of financial statements
Summary: components of financial statements and their
interdependence

Moduł 3: Financial report analysis/Analiza sprawozdań finansowych
•
•
•
•
•
•

Introduction to financial analysis: the essence, focus, purpose and
scope of financial statement analysis
Asset analysis: the structure and dynamics of assets
Financial position analysis: the structure and dynamics of capital;
debt ratios
Performance analysis: evaluation of profitability and management
efficiency
Liquidity analysis
Summary: general assessment of the company’s financial condition
based on discriminative models
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Autor kursu: dr Dariusz Stronka

Wysyłając zgłoszenie na szkolenie potwierdzam akceptacją regulamin
sprzedaży www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf oraz zaznajomienie się z
Polityką Prywatności www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf

Informacje dodatkowe:



• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego przyjęcia,
szczegóły organizacyjne oraz fakturę VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją
z uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem zgłaszającego pełnymi
kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu
szkolenia. Explanator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim przypadku
organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych kwalifikacjach lub
wyższych.
• Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W przypadku
odwołania szkolenia Explanator dokona zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa
w terminie 5 dni.
• Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.

Tak, chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach
branżowych, specjalnych ofertach i nowych produktach, dlatego
zgadzam się na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest
firma Explanator – Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59,
Poznań 60-538. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia
oraz dostarczania informacji o produktach zgodnie z Polityką Prywatności. Mają
Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia
zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt: marketing@explanator.pl.
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Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 249 zł netto
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