UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
Poznań, 19.03.2015

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

Zarządzanie kosztami i rentownością
Praktyczne warsztaty dla controllerów i analityków finansowych

Program:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Controlling jako metoda zarządzania kosztami i rentownością.
a.
Pojęcie i funkcje controllingu
b. Wpływ controllingu na zarządzanie kosztami i
rentownością
Rentowność w różnych ujęciach.
a.
Rentowność po klientach, produktach, regionach
b. Marża pokrycia i jej rodzaje
c.
Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek wyników firmy
Budżet kosztów w firmie według ośrodków odpowiedzialności.
a.
Pojęcie budżetu (budżet operacyjny i finansowy)
b. Metody budżetowania
c.
Ośrodek odpowiedzialności
d. Organizacja struktury firmy przystosowana do koncepcji
budżetowania kosztów
Rodzaje kosztów i różny sposób ich ewidencji.
a.
Pojęcie planu rachunku kosztów
b. Zadani rachunku kosztów
c.
Rodzaje rachunku kosztów
Budżetowanie elastyczne
a.
Na czym polega budżetowanie elastyczne kosztów
i przychodów
b. Główne czynniki zmienne w budżecie elastycznym
c.
Zalety i wady budżetów elastycznych
Kontrola wykonania budżetu
a.
Cel i zasadność kontroli wykonania budżetów kosztów
b. Odchylenia i ich analiza
c.
Odpowiedzialność za koszty
Rola controllera w systemie zarządzania kosztami
i rentownością
a.
Controller jako osoba kształtująca informację zarządczą
b. Controller jako „nadzorca” kosztów i rentowności
c.
Controller jako koordynator planów poszczególnych
ośrodków odpowiedzialności w firmie

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

1.
e-mail uczestnika
2.
e-mail uczestnika
3.
e-mail uczestnika
Nazwa
firmy
NIP
Ulica
Kod

Miejscowość

Telefon
Faks
Informacje dodatkowe:

Wykładowca: Wojciech Próchnicki
Ukończył studia w zakresie zarządzanie i marketing; zarządzanie
i inżynieria produkcji; rachunkowość i finanse; nadzór, kontrola i audyt
w gospodarce i administracji. Obecnie koordynator w Biurze
Controllingu Operacyjnego w Tauron Dystrybucja. Trener szkoleń
o tematyce: controlling, zastosowanie Excela, Accessa, SQL oraz VBA
w usprawnieniu procesów biznesowych w firmie oraz
zautomatyzowaniu pracy działów controllingowych i finansowych.
Posiada doświadczenie jako konsultant systemów controllingowych oraz
budżetowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych
i usługowych. Autor podręczników „Zastosowanie Excela w pracy
analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaży”
i „Kontroling sprzedażowy”.

• 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 roboczych 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.
WEB/15

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 599 zł netto
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla
firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).
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Pieczątka
(jeśli zgłoszenie
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komputerze
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jest wymagana)

Wydrukuj formularz

