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Opis 

Program Microsoft Excel to potężne narzędzie pozwalające na dokonywanie skomplikowanych 

i zaawansowanych analiz. Umożliwia tworzenie zestawień oraz ma bogate możliwości prezentacji 

danych. Jeżeli w swojej pracy skupiasz się na zagadnieniach związanych z controllingiem i finansami, 

chcesz nauczyć się jak korzystać z Excela jako narzędzia do zaawansowanych analiz finansowych, to 

szkolenie jest właśnie dla Ciebie. 

Czego Cię nauczymy 

Funkcje finansowe Optymalizacja danych 

Poznając funkcje finansowe uczestnik szkolenia 

nauczy się jak za pomocą programu Excel 

sprawdzić wartość przyszłą inwestycji (funkcja 

FV()), jak dyskontować wartości (funkcja PV()), 

jak obliczać różne rodzaje stopy zwrotu (funkcja 

PMT()) oraz jak obliczać stopy procentowe 

(Funkcja RATE(), EFFECT(), NOMINAL()). 

 

W dzisiejszych czasach na finanse firmy wpływa 

wiele zewnętrznych czynników, a rynek finansowy 

jest niezwykle dynamiczny. w analizie finansowej 

często mamy potrzebę optymalizacji danych 

z wieloma niewiadomymi, maksymalizacji wyniku 

finansowego i minimalizacji kosztów. Problemy te 

możemy rozwiązać dzięki narzędziom Excela 

takim jak Solver, Szukaj wyniku, czy narzędziom 

analizy danych. 

 

Analiza finansowa Tabele przestawne 

Analiza finansowa to w pracy kontrolera oraz  

analityka finansowego chleb powszedni. Dzięki 

narzędziom programu Excel takim jak Tabela, 

Tabela Przestawna, Konsolidacja czy 

Filtrowanie zaawansowane znacznie usprawnisz 

oraz zautomatyzujesz swoją pracę oraz 

wykonywane raporty i analizy. 

Tabela przestawna jest narzędziem Excela 

pozwalającym przedstawić duże zbiory danych 

w formie kompaktowych zestawień znacznie 

ułatwiających analizę. Przestawiając kolumny 

i wiersze oraz zmieniając układ tabeli można 

przedstawić te same dane na wiele różnych 

sposobów. Wstawiając pola i formuły 

obliczeniowe mamy możliwość budowania formuł 

i podsumowań niedostępnych w standardowych 

funkcjach tabel przestawnych.  
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Program szkolenia 

1. Wybrane funkcje wykorzystywane 

w analizie finansowej i nie tylko 

• Funkcje statystyczne 

• Funkcje matematyczne 

• Funkcje tekstowe 

• Funkcje wyszukiwania i adresu 

• Funkcje bazodanowe 

• Zaokrąglanie danych finansowych 

• Adresowanie względne, bezwzględne 

i mieszane 

• Funkcje zagnieżdżone 

2. Import danych finansowych z różnych 

źródeł 

• Dostęp do danych opublikowanych na 

stronach internetowych 

• Import danych z wielu źródeł 

3. Analiza danych 

• Praca na wielu arkuszach i skoroszytach 

• Konsolidacja danych 

• Autofiltr i filtrowanie zaawansowane 

• Zestawienie zbiorcze tworzone za pomocą 

sum częściowych 

• Dynamiczna manipulacja danymi za pomocą 

narzędzia Tabela 

4. Właściwa prezentacja danych 

finansowych 

• Formatowanie warunkowe 

• Formatowanie niestandardowe 

wykorzystywane w controllingu i finansach 

• Tworzenie wykresów w oparciu i dane 

finansowe 

5. Funkcje finansowe 

• Funkcja FV() – przyszła wartość inwestycji 

• Funkcja PV() – dyskontowanie wartości 

• Stopa zwrotu z kapitału (ROI) i stopa zwrotu 

z kapitału własnego (ROE) 

• Funkcja IRR() – wewnętrzna stopa zwrotu 

• Funkcja PMT() – obliczanie rat kredytu 

• Funkcja RATE(), EFFECT(), NOMINAL() – 

obliczanie stóp procentowych 

• Funkcja NPV() – bieżąca i przyszła wartość 

inwestycji 

6. Optymalizacja danych 

• Analiza „co jeśli” dla danych finansowych 

• Analiza wrażliwości z użyciem tabel danych 

• Scenariusze jako narzędzie analizy 

wielowymiarowej 

• Solver – optymalizacja danych przy wielu 

niewiadomych 

• Tworzenie histogramów i korelacji przy użyciu 

dodatku Analysis ToolPak 

7. Tabele przestawne 

• Wstęp do tworzenia tabel przestawnych 

• Grupowanie danych 

• Sortowanie i filtrowanie w tabelach 

przestawnych 

• Formatowanie tabel przestawnych 

• Fragmentatory i skale czasu 

• Tworzenie niestandardowych obliczeń 

8. Wykorzystanie makr do usprawniania 

analiz finansowych 

• Rejestrowanie makr 

• Tworzenie własnych funkcji 

 

  



 
(22) 465 88 88 

(22) 240 19 99 

biuro@expose.pl 

www.expose.pl 

Czas trwania 
2 dni (16 godzin) 

Certyfikat 
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez Expose sp. z o. o. 

Cena szkolenia 
890 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe) 

2 490 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem) 

Cena szkolenia zawiera 

 przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia przez Certyfikowanego Trenera Microsoft (MCT) 

 zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej – roczny dostęp do platformy szkoleń online 

 wystawienie certyfikatów po zakończonym szkoleniu 

 rekomendacje dla uczestników szkolenia w zakresie dalszej pracy w obszarze szkolenia  

 pakiet konsultacji z wykładowcą po zakończonym szkoleniu w razie jakichkolwiek niejasności 

przez okres 3 miesięcy 

 całodzienny serwis kawowy oraz lunch 

 

 


