Sprawozdania finansowe i ich analiza
cz. 1 – Powtórzenie przed egzaminem
Usługa archiwalna
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

2019/08/21/12433/445027

Cena netto

295,00 zł

Cena brutto

295,00 zł

Cena netto za godzinę

36,88 zł

Cena brutto za
godzinę

36,88

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-08-31

Termin zakończenia
usługi

2019-08-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-22

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-08-26

Maksymalna liczba uczestników

33

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 18 36

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem zajęć jest omówienie zasad tworzenia sprawozdań finansowych jednostki i konsolidacji
sprawozdań finansowych. Kurs powtarza materiał do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na
biegłych rewidentów z przedmiotu "Sprawozdania finansowe i ich analiza". Podczas procesu
kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania
zadań i posługiwania się obowiązującymi przepisami prawa. Celem kursu jest: W zakresie wiedzy,
uczestnik zaktualizuje wiedzę w zakresie: - zasad sporządzania sprawozdań finansowych jednostki konsolidacja sprawozdań finansowych W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał: - zmniejszyć
ryzyka w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa - usprawnić procesy księgowe w
jednostce W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć: - zdolność do
odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, - gotowość do uczenia się przez całe życie.
Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest: - obowiązkowy udział uczestników
w wykładach, - aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów
podczas prowadzonych zajęć. - własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej
literatury - własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Program kursu: SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA
biegłych rewidentów (Online w czasie rzeczywistym)
- sprawozdania finansowe jednostki

- kurs dla kandydatów na

- oraz konsolidacja sprawozdań finansowych.
Szkolenie prowadzone będzie Online w czasie rzeczywistym - jest to nowatorska forma prowadzenia
zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia,
prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania
zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń
online.
Osiągniętym efektem kształcenia będzie:
Efekty szkolenia to:
W zakresie wiedzy, uczestnik zaktualizuje wiedzę w zakresie:
- zasad sporządzania sprawozdań finansowych jednostki
- konsolidacja sprawozdań finansowych
W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał:
- zmniejszyć ryzyka w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa
- usprawnić procesy księgowe w jednostce
W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć:
- zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań,
- gotowość do uczenia się przez całe życie.
Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest:
- obowiązkowy udział uczestników w wykładach ,
- aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów
prowadzonych zajęć.

podczas

- własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury
- własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych.

Czas przewidziany do przejścia kursu: 8 godz. lekcyjnych.
Kurs dostępny będzie online w czasie rzeczywistym.

Jedna godzina szkolenia trwa 45 min. Szkolenie obejmuje 8 godz. lekcyjnych tj. 6 godz. zegarowych.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
W zakresie wiedzy, uczestnik zaktualizuje wiedzę w zakresie:
- zasad sporządzania sprawozdań finansowych jednostki
- konsolidacja sprawozdań finansowych
W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał:
- zmniejszyć ryzyka w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa

- usprawnić procesy księgowe w jednostce
W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć:
- zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań,
- gotowość do uczenia się przez całe życie.
Efekty szkolenia będą weryfikowane poprzez rozwiązzanie pre i post testów.

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

będzie każda osoba, która posiada wyższe wykształcenie

- zgłosi chęć udziału w kursie
- chce rozszerzyć swoje kompetencje
konsolidacji sprawozdań finansowych.

w zakresie

sprawozdań

ﬁnansowych

jednostki oraz

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy otrzymają autorskie materiały szkoleniowe oraz akty prawne.

Informacje dodatkowe
Godzina zajęć wynosi 45 min.
Szkolenie prowadzone będzie online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma zajęć, dzięki
której na żywo na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz
czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na
sali wykładowej.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Sprawozdania finansowe
jednostki

2019-08-31

09:30

11:00

1:30

2

Sprawozdania finansowe
jednostki

2019-08-31

11:15

12:45

1:30

3

Konsolidacja sprawozdań
finansowych

2019-08-31

13:00

14:30

1:30

LP
4

Przedmiot / Temat
zajęć
Konsolidacja sprawozdań
finansowych

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-08-31

14:45

16:15

1:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Wojciech Więcław

Obszar specjalizacji

Bankowość, Finanse i Bankowość

Doświadczenie zawodowe

Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy w BFG

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy w BFG

Wykształcenie

Wyższe

