Kompleksowy Kurs Kontrolera
Finansowego
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

E-learning

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/05/22/27142/405125

Cena netto

3 197,00 zł

Cena brutto

3 197,00 zł

Cena netto za godzinę

22,20 zł

Cena brutto za
godzinę

22,20

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

144

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-06-24

Termin zakończenia
usługi

2019-07-17

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-05-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-06-23

Maksymalna liczba uczestników

1000

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

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

Nie

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

Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy walidacja efektów uczenia się została
przeprowadzona zgodnie z wewnętrznym
system zapewniania jakości przeprowadzanych
procesów?
Tak
pyt 2: Czy wydany certyfikat zawiera opis efektów
uczenia się?
Tak
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny
w danej branży, tzn. spełnia co najmniej jedną z
poniższych przesłanek:

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Krajowa Izba Księgowych

Osoba do kontaktu

Karolina Broczek

E-mail

kontakt@kik.edu.pl

Telefon

+48 22 483 52 52

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji z zakresu I stopnia kontrolera
finansowego, II stopnia kontrolera finansowego oraz kontrolera finansowego. - Prawo handlowe,
podstawy prawa cywilnego i gospodarczego - Windykacja wierzytelności - aspekty prawne i
praktyczne, zabezpieczanie wierzytelności - Pieniądz i jego wartość w czasie. Ocena projektów
inwestycyjnych - Sprawozdawczość finansowa. Budowa sprawozdania finansowego - Zasady analizy
finansowej i technicznej - Rynki finansowe - Polityka kredytowa - Controlling i budżetowanie - Analiza
danych w finansach - Excel - Cash Flow - Ewidencja i rozliczenie przepływów pieniężnych - Ewidencja i
rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - Ewidencja i rozliczanie podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT) - Podatek od towarów i usług VAT - VAT w obrocie
wewnątrzwspólnotowym - Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami za
granicą Kurs prowadzony jest metodą e-learningową.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
PROGRAM KOMPLEKSOWEGO KURSU KONTROLERA FINANSOWEGO

Prawo handlowe, podstawy prawa cywilnego i gospodarczego (10 h)
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Pojęcie działalności gospodarczej
Formy działalności gospodarczej
Zakładanie działalności
Sposoby finansowania działalności
Prawo spółek
Źródła regulacji prawnej prawa spółek
Pojęcie prowadzenia spraw spółki
Spółka jawna
Spółka partnerska
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna
Połączenia i przekształcenia jednostek gospodarczych
Definicja połączenia jednostek gospodarczych
Połączenia jednostek gospodarczych dotyczące jednostek znajdujących się pod wspólną
kontrolą
Metoda rozliczania (metoda nabycia)
Ujawnianie informacji
Przepisy przejściowe i data wejścia w życie
·
Windykacja wierzytelności - aspekty prawne i praktyczne, zabezpieczanie
wierzytelności (8h)
Windykacja wierzytelności
Pojęcie windykacji wierzytelności
Podmioty windykacyjne i ich działalność
Źródła prawa w działaniach windykacyjnych
Podstawowe pojęcia
Krajowy Rejestr Sądowy
Postępowanie windykacyjne
Windykacja wstępna
Postępowanie pozasądowe i sądowe
Postępowanie egzekucyjne
Postępowanie zabezpieczające
Ocena wiarygodności kontrahentów
Najczęstsze błędy w umowach
·

Pieniądz i jego wartość w czasie. Ocena projektów inwestycyjnych. (10 h)
Wartość pieniądza w czasie
Pieniądz i jego funkcje
Pojęcie oprocentowania, podaży i popytu
Deprecjacja i aprecjacja
Obliczanie odsetek - oprocentowania i procentu
Obliczanie wartości przyszłej,
Dyskontowanie
Stopa procentowa i kapitalizacja
Podstawy finansów
Podstawowe pojęcia, związane z finansami
Funkcje finansów
Przepływy finansowe w gospodarce

Analiza strumieni finansowych
Ocena projektów inwestycyjnych
Istota i cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa
Pojęcie inwestycji i inwestowania
Decyzje inwestycyjne
Klasyfikacja przedsięwzięć inwestycyjnych
Zadania i projekty inwestycyjne
Pojęcia używane przy ocenie projektów inwestycyjnych
Metody oceny projektów inwestycyjnych
Sprawozdawczość finansowa. Budowa sprawozdania finansowego (10 h)
Systemy ewidencji finansowo-księgowej
System finansowo-księgowy
Kryteria wyboru informatycznego systemu finansowo-księgowego
Wdrożenie informatycznego systemu finansowo-księgowego
Rola systemu finansowo-księgowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Sprawozdanie finansowe
Pojęcie sprawozdawczości finansowej
Funkcje sprawozdania finansowego
Cele i założenia sprawozdań finansowych
Cechy i zasady sprawozdań finansowych
Klasyfikacja sprawozdań finansowych
Budowa sprawozdania finansowego
Strategiczne zarządzanie finansami
Etapy zarządzania strategicznego
Planowanie strategiczne i optymalizacja
Uwzględnienie ryzyka w modelach decyzyjnych
Zarządzanie wynikiem finansowym
Wynik finansowy i jego znaczenie
Analiza i ocena wyniku finansowego
Zarządzanie płynnością finansową
Płynność Finansowa i jej kategorie
Ocena płynności finansowej
Bilans
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
Pomiar i ocena płynności finansowej
Zasady analizy finansowej i technicznej (10h)
Cele, metody i odbiorcy analizy finansowej
Analiza finansowa jako element analizy sytuacji finansowe
Pułapki analizy finansowej
Analiza struktury sprawozdań finansowych
Analiza dynamiki sprawozdań finansowych
Analiza wskaźnikowa
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki produktywności
Wskaźniki płynności
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźniki rynku kapitałowego
Założenia analizy technicznego
Zarządzanie kapitałem inwestycyjnym

Analiza różnych typów wykresów
Trendy i Formacje
Wskaźniki
Rynki finansowe (10h)
Struktura i funkcjonowanie rynku finansowego
Rynki kapitałowe i pieniężne
Instrumenty finansowe a papiery wartościowe
Rynek bankowy
Rynek usług faktoringowych i leasingowych
Współpraca z funduszami kapitałowymi
Finansowanie dłużne
Polityka kredytowa (8h)
Polityka zarządzania należnościami
Kalkulacja kosztów i termin płatności
Kredyt kupiecki i warunki jego udzielenia
Ocena zdolności kredytowej kontrahenta
Zarządzanie długiem
Optymalny poziom zadłużenia przedsiębiorstwa
Controlling i budżetowanie (15h)
Controlling operacyjny i strategiczny
Realizacja rachunkowości zarządczej w praktyce
Tradycyjne i nowoczesne systemy rachunku kosztów
Analizy przypadków i zadania
Cele realizowane przez budżetowanie
Rodzaje budżetów i zasady budżetowania
Wady i ograniczenia tradycyjnego budżetowania
Założenia dotyczące współczesnego budżetowania
Alternatywne metody budżetowania
Koncepcja zarządzania poza budżetem
Biznes plan jako źródło informacji finansowej
Finansowe i niefinansowe kluczowe wskaźniki efektywności
Analiza danych w finansach – Exel (14h)
Stosowane narzędzia w Excelu
Cele statystyki opisowej (produkcja, rynek, finanse, dobór próby, zbieranie danych)
Statystyka opisowa (funkcje, częstość względna i skumulowana, histogramy i szeregi rozdzielcze,
wizualizacja danych)
Efektywne korzystanie z Excela
Formuły i najczęściej stosowane funkcje (w tym złożenia funkcji
Bazy danych w Excelu
Współpraca w Excelu i tworzenie arkuszy dla innych użytkowników
Tabele przestawne
Korzystanie z danych zewnętrznych
Analizy sytuacyjne
Cash Flow – Ewidencja i rozliczenie przepływów pieniężnych (13h)
Istota i sens rachunku przepływów pieniężnych.
Podstawy prawne
Metody prezentacji

Treść pozycji rachunku przepływów pieniężnych w metodzie pośredniej i bezpośredniej
Metoda pośrednia: praktyczne przykłady funkcjonowania korekt dotyczących działalności
operacyjnej
Całościowe przykłady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią i
bezpośrednią
Podstawowe różnice pomiędzy rachunkiem przepływów pieniężnych w ujęciu Ustawy o
Rachunkowości i wg MSR/MSSF
Podatek PIT i CIT (18 h)
Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
·

Podatek VAT i Cło (18h)
Podatek od towarów i usług VAT
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami zagranicą

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Krajowa Izba Księgowych po ukończeniu kursu wydaje uczestnikowi szkolenia Dyplom Kontrolera
Finansowego, certyﬁkat ukończenia kursu Kontrolera Finansowego, tytuł Kontrolera
Finansowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej absolwent kursu uzyskuje
wiedzę, umiejętności oraz kwaliﬁkacje zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w charakterze
Kontrolera Finansowego zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.
Dodatkowo w cenie kursu Krajowa Izba Księgowych jako uprawniona instytucja oświatowa po
ukończeniu kursu wydaje absolwentowi zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej.
Uzyskane w ten sposób kwalifikacje umożliwiają posługiwanie się tytułem Kontrolera Finansowego.
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do wykonania zawodu
kontrolera ﬁnansowego, który został ujęty w klasyﬁkacji zawodów i specjalności wprowadzonej
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyﬁkacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145
(kod zawodu 241107).

Grupa docelowa
Każda osoba, która ukończyła 18 rok życia.

Informacje dodatkowe
Krajowa Izba Księgowych to jednostka edukacyjna, która wprowadziła kursy w postaci
szkoleń e-learningowych. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w
wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Nauka jak i egzaminy odbywają się on-line.
Każdy z absolwentów Krajowej Izby Księgowych otrzymuje dokumentację potwierdzającą nabyte
umiejętności i będącą legalnym dokumentem wydawanym na podstawie tych samych przepisów
prawnych, co w przypadku kursów stacjonarnych.
Krajowa Izba Księgowych jako pierwsza instytucja oświatowa prowadząca kursy z księgowości
uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001:2015.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Prawo handlowe, podstawy prawa
cywilnego i gospodarczego

2

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-0624

08:00

16:00

8:00

Prawo handlowe, podstawy prawa
cywilnego i gospodarczego

2019-0625

08:00

10:00

2:00

3

Windykacja wierzytelności - aspekty
prawne i praktyczne, zabezpieczanie
wierzytelności

2019-0625

10:00

16:00

6:00

4

Windykacja wierzytelności - aspekty
prawne i praktyczne, zabezpieczanie
wierzytelności

2019-0626

08:00

10:00

2:00

5

Pieniądz i jego wartość w czasie. Ocena
projektów inwestycyjnych

2019-0626

10:00

16:00

6:00

6

Pieniądz i jego wartość w czasie. Ocena
projektów inwestycyjnych

2019-0627

08:00

12:00

4:00

7

Sprawozdawczość finansowa. Budowa
sprawozdania finansowego

2019-0627

12:00

16:00

4:00

8

Sprawozdawczość finansowa. Budowa
sprawozdania finansowego

2019-0628

08:00

14:00

6:00

9

Zasady analizy finansowej i technicznej

2019-0628

14:00

16:00

2:00

10

Zasady analizy finansowej i technicznej

2019-0701

08:00

16:00

8:00

11

Rynki finansowe

2019-0702

08:00

16:00

8:00

12

Rynki finansowe

2019-0703

08:00

10:00

2:00

13

Polityka kredytowa

2019-0703

10:00

16:00

6:00

14

Polityka kredytowa

2019-0704

08:00

10:00

2:00

15

Controlling i budżetowanie

2019-0704

10:00

16:00

6:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

16

Controlling i budżetowanie

2019-0705

08:00

16:00

8:00

17

Controlling i budżetowanie

2019-0708

08:00

09:00

1:00

18

Analiza danych w finansach – Exel

2019-0708

09:00

16:00

7:00

19

Analiza danych w finansach – Exel

2019-0709

08:00

15:00

7:00

20

Cash Flow – Ewidencja i rozliczenie
przepływów pieniężnych

2019-0709

15:00

16:00

1:00

21

Cash Flow – Ewidencja i rozliczenie
przepływów pieniężnych

2019-0710

08:00

16:00

8:00

22

Cash Flow – Ewidencja i rozliczenie
przepływów pieniężnych

2019-0711

08:00

12:00

4:00

23

Podatek PIT i CIT

2019-0711

12:00

16:00

4:00

24

Podatek PIT i CIT

2019-0712

08:00

16:00

8:00

25

Podatek PIT i CIT

2019-0715

08:00

14:00

6:00

26

Podatek VAT i Cło

2019-0715

14:00

16:00

2:00

27

Podatek VAT i Cło

2019-0716

08:00

16:00

8:00

28

Podatek VAT i Cło

2019-0717

08:00

16:00

8:00

Osoby prowadzące usługę

