UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
e-seminarium

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

EXCEL dla finansistów

07 – 28 czerwca 2019

Program:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

Moduł 1 – start 7 czerwca 2019
✓ Funkcje finansowe w Excelu – FV, PV, IRR, NPV, MIRR, XIRR,
XNPV, EFEKTYWNA I NOMINALNA STOPA ZWROTU, RATY
KREDYTU
✓ Narzędzie do planowania nowych inwestycji – ujęcie
kosztów OPERX i CAPEX, Plan Pięcioletni – analiza
opłacalności inwestycji
Moduł 2 – 14 czerwca 2019
✓ Analiza kosztów w układzie miejsc powstawania kosztów za
pomocą tabel przestawnych
✓ Planowanie przyszłych wpływów i wydatków – tabele
przestawne
Moduł 3 – 21 czerwca 2019
✓ Analiza finansowa – analiza wskaźnikowa firmy w Excelu
✓ Narzędzie do dynamicznego wyszukiwania
przeterminowanych należności
Moduł 4 – 28 czerwca 2019
✓ Macierz kosztów transportu
✓ Narzędzie do planowania kosztów amortyzacji na przyszłe
okresy

1.

Szkolenie zawierać będzie case study (każdy moduł to case
study):
1. Opis problem (w części prezentacyjnej)
2. Rozwiązanie w Excelu
3. Pliki Excela.xls z danymi
do wykonania ćwiczenia + gotowe rozwiązanie

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

Miejscowość

Telefon
Faks

Autor szkolenia: Wojciech Próchnicki
Kurs jest przygotowany dla wersji Excel od 2007 i wyżej.
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 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.

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 249 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. 1997 nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

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


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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