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Szkolenia księgowe i finansowe



Jesteśmy laureatem wielu nagród

Jesteśmy najczęściej wybieraną firmą 
szkoleniową przez pracowników 
działów finansowych 
Nasza oferta została opracowana w odpowiedzi na oczekiwania ryn-
kowe, stan prawny, proponowane oraz wprowadzone przez usta-
wodawcę zmiany. Wspólnie z naszymi ekspertami wsłuchujemy się 
w potrzeby Klientów i oferujemy najlepsze programy szkoleniowe, 
praktyczne rozwiązania, które skutecznie przyczyniają się do podno-
szenia poziomu wiedzy, jakości i efektywności pracy uczestników na-
szych szkoleń.

Podczas zajęć, jak również bezpośrednio po ich zakończeniu, 
uczestnicy mają możliwość zadawania pytań oraz rozwiązania nurtują-
cych problemów. W celu uprzyjemnienia nauki organizujemy atrakcyj-
ne krajowe oraz zagraniczne szkolenia wyjazdowe.
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Współpracujemy
z najlepszymi
Dbając o jak najwyższy standard oferowanych 
usług do ich realizacji dobieramy wyłącznie wy-
sokiej rangi specjalistów. Nasi trenerzy to wysoce 
wykwalifikowani i doświadczeni praktycy, któ-
rych bogate kompetencje w połączeniu z ukie-
runkowaniem na potrzeby Klienta gwarantują 
najwyższą jakość szkoleń. 

Obecnie współpracujemy z ponad 300 eksper-
tami wśród, których są: biegli rewidenci, dorad-
cy podatkowi, radcy prawni, finansiści, praktycy 
biznesu.
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Oferowane przez nas szkolenia 
realizujemy zarówno w formule 
otwartej, jak i dedykowanej 
zamkniętej - dostosowanej do 
indywidualnych potrzeb Klientów.
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Jesteśmy liderem rynku

Numer 1
wśród firm 

szkoleniowych

98% najwyższych 
ocen Klientów

Doświadczenie
od 2007 roku

Zaufanie
800 tys. Klientów

Nasz zespół tworzą doświadczeni menedżerowie najbardziej uznanych firm szkoleniowych i doradczych 
działających na polskim i międzynarodowym rynku. 

Inspirujemy do zmian, nasi Klienci postrzegają nas jako dogodnego Partnera w podnoszeniu ich 
konkurencyjności i efektywności.

Kładziemy nacisk na praktyczną przydatność prezentowanych rozwiązań, dzięki temu nasze szkolenia 
to użyteczne i cenne źródło wiedzy. Każdy uczestnik otrzymuje profesjonalnie opracowane, autorskie 
materiały szkoleniowe.







Do dyspozycji uczestników przeznaczamy przestronne, klimatyzowane sale wyposażone 
w wysokiej jakości sprzęt multimedialny z dostępem do szybkiego Internetu.

W Warszawie szkolenia odbywają się w dogodnej lokalizacji w centrum miasta, 
w kompleksie biurowym Atrium Tower.

Na terenie całego kraju szkolenia organizowane są w prestiżowych Hotelach i Centrach 
Konferencyjnych.

Gwarantujemy wysokiej jakości catering.

Każdy uczestnik otrzymuje profesjonalnie opracowane, autorskie materiały szkoleniowe.

Zapewniamy najwyższą jakość
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Szkolimy w całej Polsce
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 » Podatek VAT.  
 » Podatek CIT. 
 » Podatek PIT. 
 » Zmiany w prawie podatkowym oraz Ordynacja 

podatkowa.
 » Faktura elektroniczna.  
 » Faktura VAT.   
 » VAT w obrocie międzynarodowym.
 » VAT w Niemczech.   
 » VAT od podstaw.
 » CIT od podstaw. 
 » Akademia VAT - kurs.
 » Akademia CIT - kurs. 
 » Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.
 » Wybrane aspekty opodatkowania na terenie 

Wielkiej Brytanii. 
 » Delegowanie pracowników za granicę. 
 » Podatek u źródła. 
 » Podatek od nieruchomości. 
 » Metody podwójnego opodatkowania.
 » Ceny transferowe. 
 » Prawne i podatkowe aspekty windykacji. 

 » Umowy handlowe w obrocie krajowym 
i międzynarodowym. 

 » Fuzje, połączenia, podziały i przekształcenia. 
 » Kasy fiskalne.
 » Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży 

służbowej. 
 » Specjalne strefy ekonomiczne. 
 » Działania marketingowe - aspekty podatkowe.
 » Księgowość i kontrola dotacji unijnych. 
 » Rozliczenie inwestycji w ujęciu księgowym 

i podatkowym. 
 » Koszty uzyskania przychodu. 
 » Akcyza w międzynarodowym obrocie 

towarowym. 
 » Odpowiedzialność za finanse spółki, 

za przestępstwa i wykroczenia karne 
i karno skarbowe.

Opinia uczestnika szkolenia: „Szkolenie i sama organizacja bardzo dobra, prowadzone rzeczowo 
i zrozumiale, cały czas na temat. Dużym plusem była możliwość zadawania pytań.”
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Szkolenia podatkowe
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 » Akcja Bilans - podatkowe i rachunkowe 
zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania 
finansowego.

 » Inwentaryzacja roczna w praktyce.
 » KSR nr 11 „Środki trwałe” oraz Klasyfikacja 

Środków Trwałych.
 » Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

MSR/MSSF.  
 » Aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, utrata 

wartości i rezerwy w MSR/MSSF.
 » Konsolidacja sprawozdań finansowych dla 

praktyków.
 » Konsolidacja sprawozdań finansowych zgodnie 

z MSSF.
 » Rachunkowość instrumentów finansowych 

według MSSF 9.
 » Zaawansowane problemy rachunkowości 

instrumentów finansowych.
 » Standardy US GAAP.
 » Rachunek przepływów pieniężnych 

z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7.
 » Akademia specjalisty ds. środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i prawnych.  
 » Środki trwałe dla służb technicznych 

i niefinansowych.
 » Środki trwałe w budowie.
 » Środki trwałe dla zaawansowanych.
 » Niemieckie Standardy Rachunkowości (HGB) 

w odniesieniu do polskich przepisów.
 » Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania 

sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16.
 » Umowy leasingowe aspekty bilansowe 

i podatkowe.

Opinia uczestnika szkolenia: „ Jestem zachwycona szkoleniem, na którym byłam. Bardzo dużo 
wiedzy pod względem merytorycznym i świetni prowadzący. Serdecznie polecam wszystkim oso-
bom, które pracują w księgowości.”
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Szkolenia z rachunkowości
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 » Podstawy Controllingu - wprowadzenie do zagadnień 
controllingu.

 » Controlling - budżetowanie, zarządzanie kosztami 
i rentownością.

 » Controlling - pomiar i ocena dokonań, zarządzanie 
produktami, klientami i inwestycjami.

 » Akademia Finansisty.
 » Analiza finansowa przedsiębiorstwa. 
 » Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku 

zysków i strat, cash flow.
 » Analiza sprawozdań finansowych w ocenie kondycji 

spółki i zarządzaniu.
 » Budżetowanie i kontrola kosztów.
 » Modelowanie finansowe.
 » Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej.
 » Rozliczanie kosztów w firmie usługowej.
 » Praktyczny Audyt Wewnętrzny.
 » Zarządzanie płynnością finansową.
 » Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością.
 » Finanse strategiczne.
 » Analiza opłacalności i ryzyka projektów  

inwestycyjnych.

 » Efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem.
 » Kluczowe Wskaźniki Efektywności - KPI.
 » Zarządzanie finansowe przedsiębiorstwem.
 » Budżetowanie i controlling z uwzględnieniem 

problematyki KPI.
 » Rachunkowość Zarządcza i Controlling.
 » Controlling i Controlling i finanse w zarządzaniu 

nowoczesną firmą - rachunkowość zarządcza, 
sterowanie rentownością i płynnością, budżetowanie.

 » Planowanie i modelowanie finansowe.
 » Lean Accounting.
 » Opracowanie i analizy biznes planów.
 » Balanced ScoreCard (Zrównoważona Karta Wyników).  
 » Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing).
 » Zarządzanie kosztami i rentownością.
 » Planowanie i kontrola finansowa.
 » Funkcjonalny rachunek kosztów.
 » Rachunek kosztów standardowych (Standard costing).
 » Controlling inwestycji. 
 » Controlling strategiczny dokonań.
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Opinia uczestnika szkolenia: „Prowadzący to niekwestionowany bohater szkolenia. Opowiada 
ciekawie, często przytaczając sytuacje, z którymi spotkał się w życiu zawodowym. Szkolenie uwa-
żam za bardzo udane!”

Szkolenia finansowe
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 » Prawo Pracy.
 » Kodeks spółek handlowych.
 » Umowy handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym.
 » Pułapki w umowach – prawne zabezpieczenie kontraktów.
 » Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych.
 » Umowy handlowe dla menedżerów.
 » Prawo upadłościowe i naprawcze.
 » Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.
 » Prawo reklamy w praktyce.

www.akademiamddp.pl

Opinia uczestnika szkolenia: „Szkolenie rzeczowe i merytoryczne, z wieloma przykładami 
z praktyki prowadzącego. Dobrze przygotowany skrypt.”

Szkolenia prawne
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Szkolenia i warsztaty w całości poświęcone są jedynie specyfice danej branży, a tym samym przyczyniają się 
do ugruntowania oraz poszerzania wiedzy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Szkolimy z zakresu:

 » Podatków
 » Rachunkowości 
 » Finansów  
 » Prawa

Nasze szkolenia dedykujemy różnorodnym branżom m.in.:

 » finansowej, budowlanej, deweloperskiej, energetycznej, gazowniczej, farmaceutycznej, służbie zdrowia, 
hotelarskiej, turystycznej, mediom, transportowej, spedycyjnej, logistycznej, wodociągom, kanalizacji, 
informatycznej, tytoniowej, alkoholowej, kosmetycznej, zarządcom nieruchomości, wspólnotom 
mieszkaniowym, paliwowej, mieszkaniowej, meblarskiej.
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Opinia uczestnika szkolenia: „Ciekawa tematyka omówiona w kontekście branży finansowej, 
aktualne problemy, komunikatywny i profesjonalnie przygotowany wykładowca.”

Szkolenia dedykowane dla branż
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Szkolenia przygotowujemy z myślą o pracownikach sektora finansów publicznych, skupiając się na 
zagadnieniach i problemach istotnych dla tego obszaru.

Wybrane tematy szkoleń:

 » Akademia rachunkowości budżetowej od A do Z.
 » Kurs rachunkowości budżetowej dla zaawansowanych.
 » Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych.
 » Zmiany w sprawozdawczości budżetowej.
 » Zasady gospodarowania majątkiem trwałym.
 » Dochody i wydatki budżetowe.
 » Należności budżetowe.
 » Klasyfikacja budżetowa.
 » Postępowanie egzekucyjne w administracji.
 » Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.
 » Inwentaryzacja roczna.
 » Zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 » Audyt i kontrola zamówień publicznych.
 » Zasady ewidencji księgowej i rozliczania środków unijnych.
 » Przygotowanie postępowania jako fundament skuteczności zamówień publicznych.
 » Akademia VAT.
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Opinia uczestnika szkolenia: „Miałam okazję brać udział w kilku szkoleniach. Szkolenia zrozu-
miałe, prowadzone przez osoby doświadczone, jak dla mnie nie mają sobie równych. Szkolenia 
oparte nie tylko na przepisach, ale również na przykładach, które lepiej pozwalają zrozumieć oma-
wiany problem.”

Szkolenia dla budżetu

12



www.akademiamddp.pl
13

Nie znalazłeś odpowiedniego tematu?

NIE MARTW SIĘ!
Przygotujemy dla Ciebie idealne szkolenie!



Jesteśmy do Twojej dyspozycji i przygotujemy optymalne 
szkolenia dla Twojego zespołu, tak by Twoja firma osiągnęła 
wymierne korzyści. 
Zapewniamy indywidualne podejście. Każde szkolenie przygotowujemy starannie w oparciu o wypracowaną 
przez naszych ekspertów metodykę „Pięciu Kroków”.

1
Analiza potrzeb 
szkoleniowych

2
Dopasowanie 

programu 
szkoleniowego

3
Dobór 

wykwalifikowanych 
trenerów-praktyków

4
Dostosowanie czasu

i lokalizacji do potrzeb 
Klienta

5
Badanie i ocena 

efektywności szkolenia
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