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Kalkulacja kosztów zleceń

Nasze praktyczne szkolenie wyposaży Cię w knowhow sporządzania kalkulacji kosztów zleceń. Będziesz
potrafił dokładniej kalkulować i lepiej optymalizować
koszty niż Twoja konkurencja. W zależności od
potrzeb firmy dobierzesz właściwą kalkulację
kosztów. Nie popełnisz błędów w podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych.
TEMAT DLA CIEBIE? - UCZESTNICY
Specjaliści i kadra zarządzająca z obszaru logistyki,
produkcji, przygotowania produkcji; pracownicy
zajmujący się kalkulacjami kosztów i kontrolingiem;
pracownicy dążący do uzyskania dodatkowych
kwalifikacji REFA.
TWOJE KORZYŚCI - CELE SZKOLENIA
•
•

•

•
•
•

Potrafisz kontrolować efektywność realizacji
zleceń
Potrafisz określić możliwości ulepszania
poprzez zastosowanie rachunku nośników
kosztów
Potrafisz zastosować rachunek nośników
kosztów zarówno w oparciu o koszty
całkowite jak i częściowe
Potrafisz zastosować rożne metody kalkulacji
kosztów
Potrafisz zastosować rachunek wskaźnika
pokrycia w celu maksymalizacji korzyści
Potrafisz zastosować rachunek kosztów
procesu w celu ustalenia kosztów produkcji

TWÓJ DOKUMENT - CERTYFIKAT

TWOJE ZAGADNIENIA - PROGRAM SZKOLENIA
•
•
•
•
•
•
•

Znaczenie i cele rachunku nośnika kosztów
Rachunek nośnika kosztów na bazie
kosztów całkowitych
Metody kalkulacji kosztów
Rachunek nośnika kosztów na bazie
kosztów częściowych
Rachunek wskaźnika pokrycia
Rachunek porównawczy kosztów
Rachunek kosztów procesu

MULTIMEDIALNY E-LEARNING
Masz dostęp do modułów Easy Business po polsku!
Easy Business to wielokrotnie nagradzany program
e-learningowy, z którego skorzystało już ponad
300 000 osób. Easy Business jest najbardziej
udanym oprogramowaniem do nauki „zarządzania
przedsiębiorstwem" w Europie. Mini-moduły
przekazują treści w zabawny sposób. Uczysz się,
kiedy chcesz i gdzie chcesz (również na
urządzeniach mobilnych).
TERMINY I CENY –
W ROZWÓJ ZAWODOWY

TWOJA

INWESTYCJA

Wszystkie ceny są cenami netto i dotyczą jednej
osoby
Cena za szkolenie: 3400 PLN
Termin
I blok
11 – 13.05.2022
II blok
30 – 31.05.2022

Po zdaniu egzaminu otrzymasz świadectwo
ukończenia szkolenia Kalkulacja kosztów zleceń
CZAS TRWANIA
Kalkulacja kosztów realizacji zleceń
Czas trwania: 5 dni / 40 godzin
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