Szkolenie REFA
Rachunek kosztów
Chcesz podnieść swoje kompetencje i „masz nosa“
do liczb? To szkolenie wprowadzi Cię w zagadnienia
rachunku kosztów. Na początku trzeba ustalić,
jakie koszty i gdzie wystąpiły, potem na co zostały
poniesione. Pozyskane dane będą podstawą różnych
metod kalkulacji kosztów. W przyporządkowaniu
kosztów produkcji odpowiednio do przyczyn ich
powstania niebagatelną rolę odgrywa rachunek
kosztów procesu [rachunek kosztów ABC]. Nasze
praktyczne szkolenie wyposaży Cię w knowhow sporządzania kalkulacji kosztów zleceń.

TWOJE KORZYŚCI - CELE SZKOLENIA
 Potrafisz zarejestrować różne rodzaje kosztów i

przyporządkować je do procesów zakładowych.
 Potrafisz kalkulować i oceniać procesy zakładowe w

oparciu o rodzaje kosztów i koszty stanowiskowe
 Znasz zakładowy arkusz rozliczeń i potrafisz

prowadzić rachunek kosztów stanowiskowych.
 Potrafisz określić narzuty procentowe kosztów

pośrednich i stawki kosztów.
 Potrafisz kontrolować efektywność realizacji zleceń i

TEMAT DLA CIEBIE? - UCZESTNICY
Specjaliści i kadra zarządzająca z obszaru logistyki,
produkcji, przygotowania produkcji; pracownicy zajmujący
się kalkulacjami kosztów i kontrolingiem.
TWOJE ZAGADNIENIA - PROGRAM SZKOLENIA
I. BLOK (3 dni / 24 godziny)
 Rachunek kosztów instrumentem kierowania zakładem
 Rodzaje kosztów i rachunek rodzajów kosztów
 Koszty kalkulacyjne
 Zakładowy arkusz rozliczeniowy
 Rachunek kosztów stanowiskowych
 Interpretacja danych
 Rachunek stanowisk kosztowych
II. BLOK (3 dni / 24 godziny)
 Znaczenie i cele rachunku nośnika kosztów
 Rachunek nośnika kosztów na bazie k. całkowitych
 Metody kalkulacji kosztów
 Rachunek nośnika kosztów na bazie k. częściowych
 Rachunek wskaźnika pokrycia
 Rachunek porównawczy kosztów
 Rachunek kosztów procesu
III. BLOK (3 dni / 24 godziny)
 Metody rachunku opłacalności
TWÓJ DOKUMENT - CERTYFIKAT
Po zdaniu egzaminu otrzymasz świadectwo ukończenia
szkolenia Rachunek kosztów.
CZAS TRWANIA
Rachunek kosztów
Czas trwania: 10 dni / 76 godzin
Cena: 3470 PLN / osobę
Możesz uczestniczyć tylko w wybranych blokach.

ustalać możliwości ulepszania poprzez zastosowanie
rachunku nośników kosztów

Blok

Terminy

I. Blok

25-27.09.2019

1370 PLN/os.

 Potrafisz zastosować rachunek nośników kosztów w

II. Blok

16-18.10.2019

1370 PLN/os.

oparciu o koszty całkowite jak i częściowe
 Potrafisz stosować rożne metody kalkulacji kosztów

III. Blok

Egzamin

Cena

14-15.11.2019 i 05.12.2019 1370 PLN/os.
06.12.2019

590 PLN/os.

 Potrafisz zastosować rachunek wskaźnika pokrycia w

celu maksymalizacji korzyści
 Potrafisz zastosować rachunek kosztów procesu w

celu ustalenia kosztów produkcji

TWÓJ BONUS - WIELE KURSÓW NA RAZ
Niniejsze szkolenie jest częścią kursów REFA:
 Specjalista REFA ds. Kontrolingu Kosztów

ZGŁOSZENIE I INFORMACJA

 REFA - Organizator procesów produkcyjnych

T: +48 61 8279 410 lub szkolenia@refa.pl

 REFA - Technik Industrial Engineering
 REFA - Logistyk gospodarki materiałowej
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