Controlling finansowy
w ramach Akademii Controllingu
i Rachunkowości Zarządczej

Szkolenie
Warszawa
21.10 – 04.11.2020

Jeżeli:
•
•
•

Chcą mieć Państwo pewność, że przygotowywane przez Państwa analizy zawierają czytelne informacje, służące optymalizacji kosztów i minimalizacji ryzyka finansowego?
Chcą Państwo otrzymać narzędzia, które ułatwią pracę i skrócą czas przygotowywania raportów i sprawozdań?
Zależy Państwu na podniesieniu kwalifikacji zawodowych, ale trudno Państwu ocenić, czy dostępne na rynku szkolenia
i kursy gwarantują wysoki poziom merytoryczny poparty bogatym doświadczeniem prelegentów?

Zapraszamy do udziału w kursie pt. Controlling finansowy przygotowanym przez zespół autorski magazynu "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" oraz "Finanse + Controlling" w ramach AKADEMII CONTROLLINGU I RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

Szczególnie polecamy następujące zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:
•
•
•

finansowy controlling strategiczny vs. controlling operacyjny
zasady ewidencjonowania i rozliczania kosztów w zależności od ich rodzaju i typu
rachunek kosztów i budżetowanie

Uczestnicy:
•
•
•
•

dyrektorzy i kierownicy pionów finansowych
główni księgowi
pracownicy służb controllingowych i finansowych
analitycy

Korzyści:
•

•

ustrukturyzowanie wiedzy niezbędnej do
pełnienia funkcji w obszarze finansów i controllingu
możliwość wdrożenia rozwiązań ograniczających ponoszone koszty

Cena szkolenia: tylko 1 590 zł netto obejmuje
udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunki w przerwach, lunch oraz certyfikat uczestnictwa.

Autor kursu: dr Dariusz Stronka

Ogólny plan szkolenia:
1. Strategiczny controlling finansowy
• Czym jest controlling? Finansowy controlling strategiczny vs controlling operacyjny.
• Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie – jak prawidłowo
sporządzić plan strategiczny i ustrzec się błędów?
• Prognozowanie sprawozdań finansowych: rachunku zysków i
strat, rachunku przepływów pieniężnych i bilansu.
• Kontrola finansowa – identyfikacja i analiza odchyleń, wskaźnikowa ocena: rentowności, zadłużenia, zdolności do obsługi długu,
płynności finansowej (za pomocą mierników statycznych)
Narzędzia na pendrivie: Excel w planowaniu strategicznym – przykłady
2. Analiza finansowa
• Zasady ewidencjonowania i rozliczania kosztów w zależności od
ich rodzaju i typu.
• Pomiar rentowności firmy – przykładowe narzędzia.
• Mapa strategii jako wytyczanie drogi do realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa.
Narzędzia na pendrivie: Wykorzystanie Excela w analizie kosztów i
rentowności – przykłady
3. Controlling finansowy w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym
• Etapy budżetowania – na co zwrócić uwagę, aby uniknąć najczęściej popełnianych błędów.
• Metody budżetowania – szanse i zagrożenia wynikające z wyboru
konkretnej metody.
• Od budżetu sprzedaży do budżetu inwestycji – przykładowa procedura budżetowania.
Narzędzia na pendrivie: Wykorzystanie Excela w procesie budżetowania – przykłady
4. Operacyjny controlling finansowy
• Planowanie operacyjne w przedsiębiorstwie – jak unikać błędów?
• Rachunek kosztów i budżetowanie.
• Tworzenie krótkookresowych (miesięcznych) planów sprzedażowych i kosztowych.
• Prognoza zysków i strat oraz przepływów pieniężnych w ujęciach
miesięcznych z uwzględnieniem cykliczności.
• Bieżący pomiar płynności finansowej – dynamiczne miary płynności.
• Controlling zapasów, należności i zobowiązań bieżących.
Narzędzia na pendrivie: Excel w budżetowaniu
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Umowa
zgłoszenie uczestnictwa
 Niniejszym zgłaszamy udział

Zgłoszenie prosimy
przesłać faksem na nr:
lub mailem na adres:

(61) 855 00 78
biuro@explanator.pl

Controlling finansowy
Warszawa
21.10 – 04.11.2020

następujących osób w szkoleniu:

1. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
2. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
3. …………………………………………………………..… e-mail ………………………..……………………………………..
Nazwa firmy …………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………… NIP …………………..……….……………………………..……..
Kod pocztowy ……………….….………… Miejscowość ………………………………………..……………….……….
Adres …………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……..
Telefon ……………………………………………….… Faks .………………………………………..…………………………..
Zamawiający ……….………………………………… e-mail ………………………………………………..………………..
Informacje
dodatkowe:

Rabaty:
5% przy zgłoszeniu 2 i 3 osób,
10% dla więcej niż 3 osób.

Po przesłaniu niniejszego
zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia.
Szczegóły organizacyjne oraz
faktura VAT zostaną wysłane
przed szkoleniem.

Niedokonanie wpłaty nie jest
rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej na
14 dni kalendarzowych przed
terminem szkolenia.

Koszty udziału w szkoleniu
dla 1 osoby: 1 590 zł netto
Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje
obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału.
Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub
zmiany terminu szkolenia.

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
roboczych.

Uczestnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oświadcza, że zawarcie umowy ma charakter zawodowy.
Wysyłając zgłoszenie na szkolenie potwierdzam akceptację regulaminu sprzedaży www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf
oraz zaznajomienie się z Polityką Prywatności www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf
 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.
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.
WEB/20
Podpis zamawiającego
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Miejscowość

Data

Pieczęć firmowa

