Program wyjazdu szkoleniowego USA: Floryda - Miami;
Termin: 28 listopada - 7 grudnia 2022
Miejsce: USA; Floryda - Miami
Temat: zarządzanie kosztami w praktyce światowej.
Koszt: w trakcie kalkulacji.
W cenę wliczono:
- udział w zajęciach oraz materiały szkoleniowe
- przelot na trasie W-wa – Miami - Warszawa
- zakwaterowanie w hotelu*** w Miami Beach w pokojach
2- osobowych;
- posiłki : śniadania,
- transfery wewnętrzne
- opiekę pilota/tłumacza.
- ubezpieczenie
Program szkolenia.
1. Wpływ zaawansowanego otoczenia technologicznego na
koszty przedsiębiorstwa
2. Analiza przydatności tradycyjnych systemów rachunku
kosztów w podejmowaniu decyzji
3. Rachunek kosztów działań jako instrument zaawansowanej
rachunkowości zarządczej
4. Budowa modelu - etap kosztorysowania procesów
5. Budowa modelu - etap kosztorysowania produktów
6. Kalkulacja kosztu wytworzenia produktu - analiza
porównawcza
7. Zarządzanie kosztami działań
8. Istota i etapy budżetowania - podstawowe rodzaje budżetów
9. Metody budżetowania
10. Budżetowanie i analiza odchyleń przy rachunku kosztów
standardowych
11. Metody rozliczania kosztów świadczeń wewnętrznych
12. Zastosowanie cen transferowych w rachunku kosztów
standardowych
13. Zasady raportowania w rachunku kosztów standardowych
14.Doświadczenia międzynarodowe - porównanie
Program pobytu.

Dzień pierwszy
Rano - zbiórka uczestników na lotnisku Warszawa – Okęciewylot do Miami
Dzień drugi
Śniadanie.
Wypoczynek po podróży – plaża.
Po południu zajęcia szkoleniowe.
Dzień trzeci
Śniadanie
Zajęcia szkoleniowe
Przejazd do Miami - zwiedzanie miasta.
Rejs statkiem wzdłuż wybrzeża Miami.
Możliwość obejrzenia rezydencji celebrytów
Wieczór na plaży w Miami Beach.
Dzień czwarty
Śniadanie
Zajęcia szkoleniowe.
Wycieczka do Parku Narodowego Everglades.
W drodze powrotnej zakupy w centrum handlowym
Sawgrass Mills.
Wieczorem zajęcia szkoleniowe
Dzień piąty
Śniadanie.
Wycieczka na Key West.
Wieczorem zajęcia szkoleniowe
Dzień szósty
Śniadanie.
Po śniadaniu zajęcia szkoleniowe.
Po zajęciach czas wolny – plaża lub wycieczka fakultatywna.
Dzień siódmy
Po śniadaniu zajęcia szkoleniowe.
Po zajęciach wycieczka do Little Havana. To tętniąca życiem
kubańska dzielnica Miami, z galeriami sztuki
południowoamerykańskiej i gwarnymi restauracjami.
Wieczór na plaży w Miami Beach.

Dzień ósmy
Po śniadaniu zajęcia szkoleniowe.
Po zajęciach czas wolny – plaża lub wycieczka fakultatywna.
Dzień dziewiąty
Śniadanie.
Podsumowanie szkolenia.
Czas wolny – plaża.
Po południu lub wieczorem przejazd na lotnisko – wylot do
Warszawy
Dzień dziesiąty.
Przylot do Warszawy

