Meeting Factory Szkolenia sp. z o. o., ul. Urzędnicza 39/8, 30-048 Kraków, tel./fax: 12 292 64 84, tel. kom.: 694 488 035, szkolenie@meetingfactory.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

Rozliczenia finansowe wspólnoty mieszkaniowej
po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
Prawo, orzecznictwo, praktyka.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Wynik finansowy wspólnoty, nadwyżka lub strata bilansowa, za rok 2017. Jak przedstawić wynik finansowy na zebraniu wspólnoty? Kto i w jakiej formie zatwierdza wynik finansowy i na jakiej podstawie prawnej? Jak traktować wynik finansowy (nadwyżkę lub stratę), gdy do marca
2018 r. nie zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe? Prawo, orzecznictwo, praktyka.
2. Uchwała wspólnoty w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej na określone cele, w tym na
remonty dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Czy uchwała w tej sprawie może
mieć charakter intencyjny? Jaki ma związek podjęta w tej sprawie uchwała z decyzją wspólno ty mieszkaniowej w sprawie przeznaczenia dochodu osiągniętego z gospodarki zasobami
mieszkaniowymi na przyszłą gospodarkę zasobami mieszkaniowymi? Przykłady.
3. Ujęcie księgowe rachunku wyników za rok 2017 [konto 860] oraz ujęcie księgowe rozliczenia
zatwierdzonego wyniku finansowego [konto 820]. Przykłady operacji. Prawo, orzecznictwo,
praktyka.
4. Jak dokumentować uznanie właścicieli określonymi kwotami z rozliczenia nadwyżki bilansowej,
gdy uchwała wspólnoty stanowi o rozliczeniu nadwyżki bilansowej z właścicielami według ich
udziału we współwłasności? Jak księgować? Przykłady.
5. Jak dokumentować rozliczenie nadwyżki bilansowej przeznaczonej na remonty, w tym na remonty związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi? Jak księgować? Przykłady.
6. Uchwała wspólnoty w sprawie rozliczenia straty bilansowej. Jakie są źródła pokrycia straty bilansowej? Jaka jest podstawa prawna obciążenia właściciela lokalu obowiązkiem pokrycia
straty bilansowej? Jak dokumentować obciążenie właścicieli określonymi kwotami z rozliczenia
straty bilansowej, gdy uchwała wspólnoty stanowi o rozliczeniu straty bilansowej z właścicielami według ich udziału we współwłasności? Jak księgować? Przykłady.
7. Co zrobić, gdy wynik finansowy na moment bilansowy [nadwyżka bilansowa] zawiera w sobie
nadwyżkę na świadczeniu cywilnym - pośrednictwie w dostawie mediów do lokali właścicieli?
Jak glosować? Kiedy wspólnota mieszkaniowa wystawi korektę obciążeń, faktury korygujące?
Skutki korekty zawyżonych przychodów z tytułu pośrednictwa w dostawie mediów do lokali
właścicieli, wykonanej w roku 2018, w podatku dochodowym od osób prawnych [nowe zasady
ustawy podatkowej].
8. Czy rozliczenie z właścicielami lokali wyniku finansowego za rok 2017 jest tożsame z rozrachunkami z tytułu świadczenia cywilnego wspólnoty polegającego na pośrednictwie w dostawie mediów do lokali właścicieli?
9. Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu świadczenia cywilnego polegającego na pośrednictwie w dostawie mediów do ich lokali. Jak dokumentować takie obciążenia? Dlaczego obowiązują przepisy kodeksu cywilnego a nie ustawy o własności lokali|? Dlaczego obowiązują przy takich czynnościach przepisy ustawy VAT, oraz dlaczego wspólnota
powinna wystawiać nabywcom tej usługi - właścicielom lokali - faktury? Dlaczego i kiedy
wspólnoty wykonujące czynności odsprzedaży mediów powinny się zarejestrować jako podatnicy VAT czynni i dlaczego i kiedy powinny wykonywać inne obowiązki z ustawy VAT, także w
zakresie składania do Szefa KAS informacji miesięcznej JPK? Przykłady nieprawidłowości w
rozrachunkach.
10. Rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z tytułu obciążenia zwrotem wydatków
na opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak dokumentować, jak księgować i jak
rozliczać?
11. Aspekty księgowe rozrachunków, w tym należności głównej i odsetek za zwłokę. jak księgować wpłaty? Podstawa prawna wierzytelności wspólnoty w świadczeniu cywilnym wspólnoty
polegającym na dostawie mediów do lokali właścicieli. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego
12. Roszczenia właścicieli lokali do wspólnoty mieszkaniowej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Przykłady.
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Rozliczenia finansowe wspólnoty mieszkaniowej po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego – Warszawa 9.03, godz. 10.00-16.00
PROWADZĄCA: Eugenia Śleszyńska
Nazwa firmy (dane jak do faktury):..................................................................................................................
Adres:.................................................................................................................................................................
NIP:.....................................................................tel.:...........................................................................................
fax.:.....................................................................e-mail:.....................................................................................
Lp.

Imię i nazwisko

STANOWISKO

Tel. kontaktowy

1.
2

MIEJSCE I TERMIN
WARSZAWA – 9 marca 2018 r.

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79
kwota:

□ 490 zł brutto za osobę x liczba osób .......... = ................. zł
(cena zawiera: szkolenie, materiały szkoleniowe, imienne certyfikaty, przerwy kawowe, lunch, indywidualne konsultacje z ekspertem)

suma:

................. PLN; słownie ............................................................................

należność:
(osoba zgłaszająca należność zobowiązuje się przekazać na konto
Meeting Factory Szkolenia sp. z o.
o.)

Bank Pekao 33 1240 4533 1111 0010 6838 8299
w tytule przelewu proszę wpisać:

WA0903

WARUNKI UCZESTNICTWA:
■ przesłanie faksem lub e-mailem wypełnionej karty zgłoszenia ■ przesłanie zgłoszenia udziału w
szkoleniu stanowi zgodę na wystawienie faktury i zobowiązanie się do uiszczenia opłaty za szkolenie ■
wpłata na konto Meeting Factory Szkolenia sp. z o. o. należności za uczestnictwo przed szkoleniem ■
brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału ■ rezygnacja możliwa jest najpóźniej na 7
dni przed seminarium wyłącznie w formie pisemnej
■ Szkolenie może nie dojść do skutku w ww. terminie, jeśli nie zgłosi się odpowiednia ilość
uczestników. Wpłacona zaliczka zostanie zwrócona
■ Zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki płatności oraz uczestnictwa w szkoleniu organizowanym
przez Meeting Factory Szkolenia sp. z o. o. ■ wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych
do celów organizacyjnych i marketingowych przez firmę Meeting Factory Szkolenia sp. z o. o.

...........................................
(pieczątka firmowa osoby zgłaszającej)

S

...........................................
(data i czytelny podpis)
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