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Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych
technik i narzędzi budżetowania ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do rachunku kosztów i zarządzania
kosztami.

Wykładowca:
dr hab. Grzegorz Michalski specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności
finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową
i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal
(AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem
szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych
publikacji oraz książek m.in.: "Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w
małych i średnich przedsiębiorstwach.

Miejsce i czas warsztatów:
Sala szkoleniowa Centrum Konferencyjnego
WPP, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław,
w godzinach 9:00 – 16:00

Program:

Zgłoszenia:

1. Cel finansowy zarządzania przedsiębiorstwem.

Zgłoszenie udziału w warsztatach należy
przesłać faksem na nr 71/356 50 90, najpóźniej
na 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć.
Formularz zgłoszenia w załączeniu lub do
pobrania z naszej strony, www.otrek.com.pl

2. Budżetowanie kapitałów.
3. Budżetowanie kosztów.
.
4. Budżetowanie gotówki.

Kontakt:
Dodatkowych
informacji
Halina Skórska, Tel. 71/ 356
email: szkolenia1@otrek.com.pl

udziela:
50 90,

Cena:
Opłata za szkolenie, wynosi 1.150, 00 PLN +
23% VAT i obejmuje udział w warsztatach,
16 godzin dydaktycznych, materiały dydaktyczne
piśmiennicze,
przerwy
kawowe
oraz
zaświadczenie.
Dla dwóch lub więcej osób zgłoszonych z jednej
firmy rabat w wysokości 5%

5. Koszty w cyklu operacyjnym.
6. Zarządzanie kosztami: koszty stałe czy koszty zmienne.
7. Zarządzanie kosztami: koszty osobowe czy koszty utrzymywania
majątku:
8. Zarządzanie kosztami: outsourcing czy bez outsourcingu
(wytworzyć czy kupić).
9. Zarządzanie kosztami finansowymi: więcej długu czy więcej
kapitału własnego?

Przy oświadczeniu, iż szkolenie finansowane
jest ze środków publicznych, opłata za
szkolenie bez podatku VAT

10. Zarządzanie kosztami braku zapasów, zarządzanie kosztami
obsługi należności, zarządzanie kosztami obsługi środków
pieniężnych.

Należność za udział w szkoleniu, prosimy
przekazać
przelewem,
po
otrzymaniu
potwierdzenia
o
rozpoczęciu
szkolenia,
na konto:

Szczegółowy program szkolenia do pobrania z naszej strony
internetowej www.otrek.com.pl
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