Rachunek kosztów i rachunkowość
zarządcza - kurs dla kandydatów na
biegłych rewidentów
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/01/17/12433/275058

Cena netto

1 420,00 zł

Cena brutto

1 420,00 zł

Cena netto za godzinę

32,27 zł

Cena brutto za
godzinę

32,27

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

44

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-07-12

Termin zakończenia
usługi

2019-09-15

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-01-17

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-07-08

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Edukacji Ekspert Andrzej
Rzucidło

Osoba do kontaktu

Agnieszka Rędziak

E-mail

agnieszka.redziak@cee.com.pl

Telefon

22 621 85 76

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na
biegłych rewidentów z przedmiotu "Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza ". Cel szkolenia to:
W zakresie wiedzy: - rachunek kosztów stałych i zmiennych w przedsiębiorstwie - rachunek zysków i
strat w różnych wariantach W zakresie umiejętności: -umiejętność wykonania analizy danych
finansowych i niefinansowych niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych - analizy pomiaru
kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej - zmierzenia i oceny efektywności działania ośrodków
odpowiedzialności - zaplanowania i zabudżetowania oraz ocenienia wykonanie budżetów. W zakresie
kompetencji społecznych: - zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania
powierzonych zadań, - gotowość uczenia się przez całe życie - praca samodzielna i w zespole.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Rachunek kosztów
1.1. Koszty i pojęcia bliskoznaczne
1.2. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, cele i zadania rachunku
kosztów, ewolucja rachunku kosztów.
1.3. Kwalifikacja kosztów dla potrzeb rachunkowości finansowej
1.4. Koszty a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.
1.5. Przekroje ewidencyjne kosztów a układ rachunku zysków i strat, dostosowanie ewidencji kosztów
do potrzeb jednostki, uproszczenia w ewidencji kosztów.

1.6. Istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów.
1.7. Koszty działalności pomocniczej i ich rozliczanie
1.8. Koszt wytworzenia, jako podstawa wyceny produktów. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktów.
1.9. Niewykorzystane zdolności produkcyjne i ich wpływ na wycenę produktów.
1.10. Rachunek kosztów standardowych (normatywnych, postulowanych).
1.11. Klasyfikacja kosztów dla celów zarządzania.
1.12. Rachunek kosztów zmiennych.
1.13. Koszty, jako efekt celowego wykorzystania zasobów, obiekty kosztów. Controlling kosztów.
1.14. Rachunek kosztów działań oraz jego wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
1.15. Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii. Rachunek kosztów cyklu zużycia
produktu, rachunek kosztów docelowych (target costing). Kazein costing.
2. Rachunkowość zarządcza
2.1. Rola rachunkowości zarządczej w podejmowaniu decyzji.
2.2. Pomiar kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej.
2.3. Decyzje krótkookresowe w oparciu o analizę relacji koszty- rozmiary produkcji-zysk, analiza
wrażliwości na zmiany przychodów i kosztów, marża bezpieczeństwa, koncepcja rachunku
wielostopniowego i marży segmentowej, decyzje przy istnieniu czynników ograniczających, decyzje
cenowe dla zamówień specjalnych.
2.4. Decentralizacja zarządzania, ośrodki odpowiedzialności, mierniki oceny efektywności działania
ośrodków odpowiedzialności.
2.5. Planowanie i budżetowanie oraz ocena wykonania budżetów:
2.6. Rachunek efektywności decyzji długookresowych:
2.7. Nowoczesne systemy pomiaru i oceny dokonań w przedsiębiorstwie, stosowanie systemów
zarządzania wykorzystujących nieﬁnansowe mierniki osiągnięć, zrównoważona karta osiągnięć
(Balanced Scorecard).
2.8. Lean accounting (szczupła rachunkowość w zarzadzaniu)
Efekty kształcenia będą weryfikowane przez wypełnienie pre i post testów.
Czas przewidziany do przejścia kursu: 44 godz. lekcyjne.
Rozkład zajęć:
piątki:
16:00-16:45
16:45-17:30
przerwa 15 min
17:45-18:30
18:30-19:15
przerwa 15 min
19:30-20:15
20:15-21:00
soboty i niedziele:
9:00-9:45
9:45-10:30
przerwa 15 min
10:45-11:30

11:30-12:15
przerwa 15 min
12:30-13:15
13:15-14:00
przerwa 15 min
14:15-15:00
15:00-15:45
Jedna godzina szkolenia trwa 45 min. Szkolenie obejmuje 44 godz. lekcyjnych tj. 33 godz. zegarowych.
Szczegółowy program zajęć uwzględnia przerwy. Uczestnik będzie miał dostęp do kursu zgodnie z
harmonogramem.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efekty kursu to:
W zakresie wiedzy:
- zdobycie wiedzy w zakresie rachunku kosztów stałych i zmiennych w przedsiębiorstwie,
- rachunku zysków i strat w różnych wariantach
- rachunkowości zarządczej.
W zakresie umiejętności:
- umiejętność wykonania analizy danych ﬁnansowych i nieﬁnansowych niezbędnych do podejmowania
decyzji zarządczych
- umiejętność analizy pomiaru kosztów i korzyści w rachunkowości zarządczej
- umiejętność zmierzenia i oceny efektywności działania ośrodków odpowiedzialności
- umiejętność zaplanowania i zabudżetowania oraz ocenienia wykonanie budżetów.
W zakresie kompetencji społecznych:
- zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań,
- gotowość uczenia się przez całe życie
- praca samodzielna i w zespole.
Efekty kształcenia będą weryfikowane przez wypełnienie pre i post testów.
Czas przewidziany do przejścia kursu: 44 godz. lekcyjne.

Grupa docelowa
Grupą docelową do objęcia wsparciem
magisterskie lub licencjat oraz:

będzie każda osoba, która posiada wyższe wykształcenie

- zgłosi chęć udziału w kursie
- podda się sprawdzeniu kompetencji przed rozpoczęciem kursu (pre-test)
- podda się sprawdzeniu kompetencji po zakończeniu kursu (post-test)

Informacje dodatkowe
1 godzina lekcyjna to 45 minut.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-0712

16:00

21:00

5:00

Koszty a struktura organizacyjna
przedsiębiorstwa Przekroje ewidencyjne
kosztów a układ rachunku zysków i
strat, dostosowanie ewidencji kosztów
do potrzeb jednostki, uproszczenia w
ewidencji kosztów Istota, przedmiot,
rodzaje i metody kalkulacji kosztów

2019-0713

09:00

15:45

6:45

3

Rachunek kosztów normalnych
Rachunek kosztów standardowych
Klasyfikacja kosztów dla celów
zarządzania Rachunek kosztów
zmiennych Koszty, obiekty kosztów,
controling kosztów Rachunek kosztów
działań

2019-0714

09:00

15:45

6:45

4

Rola rachunkowości zarządczej w
podejmowaniu decyzji Pomiar kosztów i
korzyści w rachunkowości zarządczej
Decyzje krótkookresowe, CVP, analiza
wrażliwości, rachunek wielostopniowy i
segmentowy

2019-0913

16:00

21:00

5:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Rachunek kosztów Koszty i pojęcia
bliskoznaczne Miejsce rachunku
kosztów w systemie informacyjnym
przedsiębiorstwa, cele i zadania,
ewolucja rachunku kosztów Kwalifikacja
kosztów dla potrzeb rachunkowości
finansowej

2

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

5

Decentralizacja zarządzania, ośrodki
odpowiedzialności Planowanie i
budżetowanie i cena wykonania
budżetów

2019-0914

09:00

15:45

6:45

6

Rachunkowość zarządcza Rachunek
efektywności decyzji długookresowych
Nowoczesne systemu pomiaru i oceny
dokonań w przedsiębiorstwie, BSC

2019-0915

09:00

15:45

6:45

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Marek Nowak

Obszar specjalizacji

jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki
Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

Zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie
finansów przedsiębiorstw (m. in. finanse dla
niefinansistów, analiza sprawozdań finansowych,
analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
ocena wiarygodności kontrahenta, ocena
projektów inwestycyjnych, koszt kapitału,
zarządzanie kapitałem obrotowym, wycena
przedsiębiorstw, biznes plan, papiery
komercyjne, szkolenia dla kandydatów na
doradców inwestycyjnych).

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Od kilkunastu lat we współpracy z Centrum
Edukacji Ekspert prowadzi szkolenia dla
kandydatów na biegłych rewidentów. Poza dużą
liczbą szkoleń otwartych prowadził szkolenia
zamknięte dla kilkudziesięciu wiodących firm
polskich i zagranicznych działających w Polsce.

Wykształcenie

Wyższe ekonomiczne

Lokalizacja usługi

Adres:
Grażyny 15
02-548 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

