Bilans za 2017 r. oraz zmiany od 2018 r.;
Elżbieta Daszko
Program:

1. Ustalenie harmonogramu działań zmierzających do
sporządzenia sprawozdania finansowego i zamknięcia ksiąg
rachunkowych
2. Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego
3. Dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami
szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku
budżetowego
4. Udokumentowanie inwentaryzacji składników aktywów
i pasywów
5. Kontrola kompletności i poprawności zapisów dokonanych
w księgach rachunkowych
6. Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym i korygowanie błędów
7. Sporządzenie ostatecznego zestawienia obrotów i sald kont
księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
na podstawie których jednostka sporządzi roczne
sprawozdanie finansowe
8. Instrukcja sporządzania rocznego sprawozdania
finansowego za 2017 r. w jednostkach sektora finansów
publicznych.
9. Dostosowanie polityki rachunkowości do zmian
obowiązujących od 2018 r. w oparciu o wzór ZPK
1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów
sprawozdawczych;
2) zmiana polityki rachunkowości w zakresie:
- gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste,
- środków trwałych,
- należności krótkoterminowych,
- należności długoterminowych,
- kont kosztów,
- kont przychodów,
- kont zespołu 8,
- kont pozabilansowych
3) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego;
4) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych.
5) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów
księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących
podstawę dokonanych w nich zmian

Wykładowca:

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:

5 lutego 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

10. Przykłady księgowań podatku VAT - prezentacja
Uczestnicy szkolenia mogą przed szkoleniem przysyłać pytania z wiązane
z tematem szkolenia bezpośrednio do wykładowcy na adres
edaszko@op.pl

