Lider projektu:

Partner projektu:

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE DLA NIE-FINANSISTÓW
Wymiar szkolenia: 32 godziny szkoleniowe
Forma: szkolenie e-learningowe
Program szkolenia:
1.

Finansowe uregulowania prawne – obowiązki przedsiębiorcy
1.1. Prawo bilansowe – ustawa o rachunkowości
1.2. Prawo podatkowe – zakres regulacji
1.3. Rodzaje ewidencji w działalności gospodarczej

2.

Ewidencja i terminologia finansów i rachunkowości
2.1. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa
2.2. Przychody i koszty, zyski i straty
2.3. Wpływy i wydatki
2.4. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych
2.5. Plan kont i zapisy księgowe

3.

Podatki
3.1. Podatek dochodowy, osoby fizyczne a osoby prawne, przychody i koszty podatkowe, zasady ustalania dochodu do opodatkowania, straty podatkowe
3.2. Podatek od towarów i usług, podatek należny a naliczony, stawki podatku VAT
3.3. Pozostałe obciążenia podatkowe (podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od nieruchomości, akcyza)
3.4. Narzędzia optymalizacji podatkowych
3.5. Obowiązki podatkowe i terminy

4.

Narzędzia zarządzania kosztami
4.1. Przekroje ewidencjonowania kosztów w przedsiębiorstwie (układy formalne, koszty stałe i zmienne, próg rentowności, dźwignia operacyjna w przedsiębiorstwie)
4.2. Zasady prowadzenia kalkulacji kosztów, jak wyznaczyć koszt jednostkowy produktu/ usługi (metody klasyczne i kalkulacje procesowe, rachunek kosztów działań)
4.3. Zasady prowadzenia restrukturyzacji kosztowej (współczynniki przeżycia przedsiębiorstw i przyczyny upadku)
4.4. Obszary optymalizacji kosztów (przegląd powszechnych obszarów usprawnień)

5.

Pozyskiwanie finansowania
5.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw (kapitał własny, kredyt, leasing, factoring, papiery dłużne, środki UE, dotacje)
5.2. Jak określić faktyczny koszt finansowania
5.3. Biznes plan i opracowanie projekcji finansowej na potrzeby pozyskania finansowania
5.4. Systemy oceny zdolności kredytowej stosowane przez sektor finansowy (wskaźniki finansowe, rating, systemy scoringowe, czynniki jakościowe i ilościowe, bankowe klasy ryzyka)

6.

Decyzje inwestycyjne
6.1. Koszt pieniądza i jego konsekwencje przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
6.2. Zasady oceny inwestycji w przedsiębiorstwie i finansach osobistych
6.3. Proste i dynamiczne metody oceny inwestycji
6.4. Luka finansowa i zasady oceny inwestycji na potrzeby projektów dofinansowanych ze środków UE
6.5. Narzędzia kontroli inwestycji i projektów (metoda EV, jak uwzględnić w projekcie odchylenia budżetu i czasu)

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt „Dobre kadry szansą na innowacje” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

