Forum Nowoczesnej
Rachunkowości 2021
Nowe obowiązki, optymalne rozwiązania,
dobre praktyki

ONLINE:
27 – 28 maja 2021
Prelekcje: 27 maja 2021
Warsztaty: 28 maja 2021

Zainspirowani sukcesami sześciu edycji Forum Nowoczesnego Controllingu, z rekomendacją redakcji magazynu
Controlling i Rachunkowość Zarządcza, tworzymy zupełnie nową jakość na polskim rynku szkoleniowym! Intencją
organizatora jest stworzenie imprezy, która będzie Forum wymiany doświadczeń i na stałe wpisze się w kalendarze
nowoczesnych księgowych.

Szczególnie polecamy następujące zagadnienia omawiane w trakcie Forum:
•
•

jak prawidłowo księgować zabezpieczenia z
tarcz kryzysowych
jakie są najważniejsze zmiany w zakresie krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, m.in. MSSF 16 Leasing

Uczestnicy:
Zapraszamy przedstawicieli służb finansowo-księgowych w firmach każdej wielkości i w każdej branży:
dyrektorów finansowych, głównych księgowych,
księgowych, finance managerów, specjalistów do
spraw controllingu, właścicieli biur rachunkowych,
przedstawicieli działów kadrowych. Tematyka konferencji powinna również spotkać się z uznaniem szefów i właścicieli firm, przedstawicieli działów prawnych i compliance.

Korzyści:
W trakcie konferencji uczestnicy dowiedzą się m.in.
jak krok po kroku tworzy się robota wspierającego
najważniejsze procesy księgowe.

Ogólny plan Forum:
PRELEKCJE: 27 maja 2021
PRAWO, PODATKI I STANDARDY – ASPEKT FUNKCJONALNY I WSPARCIE NARZĘDZIOWE
1. Księgowanie zabezpieczeń z tarcz antykryzysowych –
problemy i niejasności
2. Ryzyko odpowiedzialności karno – skarbowej w księgowości w 2021 r.
3. Przegląd MSR na 2021, istotnych z punktu widzenia
działu księgowości
4. Kasy fiskalne w 2021 r. – obowiązki prawne i rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów
5. MSSF 16 Leasing okiem praktyka
6. Ceny transferowe – wyzwania 2021
WARSZTAT NOWOCZESNEGO KSIĘGOWEGO: 28 maja
2021
1. Warsztat RPA
2. Alokacja kosztów w przedsiębiorstwie
3. Power Query w księgowości

UWAGA – proszę zaznaczyć odpowiedni wariant:
Całkowity koszt udziału jednej osoby (opcja do wyboru):
•
•
•

998 zł netto - udział live w prelekcjach i warsztatach + dostęp do nagrań (pakiet VIP)
699 zł netto - udział live w prelekcjach + dostęp
do nagrań (bez warsztatów)
599 zł netto – udział live w prelekcjach (bez nagrań)

Prowadzący: zespół ekspertów

EXPLANATOR ▪ ul. Kościelna 30 lok. 59 ▪ 60-538 Poznań ▪ tel. (61) 855 01 12 ▪ fax (61) 855 00 78 ▪ biuro@explanator.pl
NIP 778-115-70-12 ▪ REGON 634548840 ▪ nr konta 19 2490 0005 0000 4500 4127 3924 ▪ www.explanator.pl

Umowa
zgłoszenie uczestnictwa
 Niniejszym zgłaszamy udział

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

(61) 855 00 78
biuro@explanator.pl

Forum Nowoczesnej Rachunkowości
2021
(proszę wybrać odpowiedni wariant)

998 zł netto (pakiet VIP)
699 zł netto (prelekcje+nagrania)
599 zł netto (prelekcje live)

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 Forum (pakiet VIP)
dla 1 osoby: 998 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.

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 60538. 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.
Uczestnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oświadcza, że zawarcie umowy ma charakter zawodowy.

WEB/21

Podpis zamawiającego
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Miejscowość

Data

Pieczęć firmowa

