Rachunkowość w oświacie po reformie
"gimnazjalnej" oraz ewidencja księgowa
podatku VAT (w przykładach);
Elżbieta Daszko
Program:
1. Zadania i zakres odpowiedzialności kierownika jednostki
w zależności od modelu prowadzenia obsługi finansowoksięgowej szkół
2. Tryb przekazywania obowiązków głównego księgowego świetle
ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
(wzory)
3. Obowiązki w zakresie rachunkowości po reformie gimnazjalnej
- wprowadzenie zmian w polityce rachunkowości z uwzględnieniem
nowego rozporządzenia obowiązującego od 1 stycznia 2018 (wzory)
4. Sposób ujęcia operacji księgowych oraz wzory dokumentów
związanych z przejęciem mienia, należności i zobowiązań oraz
innych aktywów i pasywów.
5. Plany finansowe, zaangażowanie oraz zasady rozdzielania
wspólnych wydatków osobowych i rzeczowych w zakresie planu
i wykonania na poszczególne zadania budżetowe ( klasyfikacje)
6. Zasada ciągłości poniesionych wydatków oraz wykonanych
dochodów przez gimnazja do 31 sierpnia 2017 r i sposób ich
ujęcia w jednostkowych i zbiorczych sprawozdaniach
budżetowych za rok 2017.
7. Zwroty wydatków i refundacje w przypadku wzajemnych
rozliczeń po włączeniu gimnazjum do szkoły innego typu
8. Przykłady prawidłowych księgowań VAT
- gdy VAT należny jest wyższy od naliczonego
- gdy VAT naliczony jest wyższy od należnego
- gdy z podległych jednostek przekazywany jest cały VAT należny lub
nadwyżka VAT należnego nad naliczonym, wariant w ewidencji budżetu i
jednostki
9. Sprawozdawczość Rb27S, Rb28S, RbN w związku z rozliczeniem
podatku VAT
10. Zmiany ustawowe obowiązujące od 1 września 2017 r.
w zakresie ewidencji, terminów i zasad przeprowadzania
inwentaryzacji księgozbioru w bibliotekach szkolnych
11.Omówienie nowej KŚT dla przykładowych środków trwałych
najczęściej występujących w jednostkach oświatowych np.
zespoły komputerowe

Wykładowcy:

Elżbieta Daszko
- była rzecznik

dyscypliny finansów
publicznych, praktyk
w zakresie
rachunkowości
budżetowej, posiada
certyfikat wykładowcy
(NR 664) nadany przez
kancelarię Prezesa Rady
Ministrów

Termin i miejsce:
15 stycznia 2018 r. (Pn),
godz. 10:00,
Rzeszów,
ul. Grottgera 10, sala 317
(PSS "Społem")

Cena:
220 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org
zgłoszenie
elektroniczne wymaga
potwierdzenia przez
BETAKOM

