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:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i bilans
spółdzielni mieszkaniowej.
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
PROWADZĄCA:

Helena POŚPIESZYŃSKA
Uznany specjalista z zakresu gospodarki finansowej spółdzielni mieszkaniowej, zarządca nieruchomości, lustrator. Posiada wieloletnią praktykę na stanowisku głównego księgowego oraz w firmie audytorskiej. Autor
publikacji z zakresu gospodarki finansowej. Wieloletni wykładowca na kursach i seminariach doskonalących
wiedzę lustratorów, członków rad nadzorczych, zarządów, księgowych spółdzielni mieszkaniowych.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Sprawozdanie finansowe wg nowych wzorów z uwzględnieniem przepisów systemowych.
2. Konieczny zakres nowelizacji polityki rachunkowości dot. m.in.
a) zasady Istotności
b) amortyzacji
c) wyników
3. Zwiększenie zakresu odpowiedzialności organów spółdzielni - sankcje.
4. Inwentaryzacja wszystkich pozycji bilansowych.
5. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z ewidencją.
6. Tworzenie rezerw i aktualizacja wyceny.
7. Specyficzny sposób prezentacji wyników w rachunku zysków i strat.
8. Fundusze spółdzielni i majątek trwały z uwzględnieniem nowelizacji ustaw o spółdzielni mieszkaniowej i o rachunkowości.
9. Dodatkowa informacja i objaśnienia znowelizowane ustawą o rachunkowości.
10. Czynniki ryzyka w procedurach badania sprawozdania przez biegłego rewidenta.
11. Tryb zatwierdzania sprawozdań, podział wyników oraz nowe obowiązki dot. podpisywania i publikowania sprawozdań finansowych.
12. Przykładowy bilans i rachunek zysków i strat – przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel.
13. Nowelizacja ustaw podatkowych i ordynacji podatkowych.
14. Omówienie aktualnego orzecznictwa i interpretacji

MIEJSCE I TERMIN SPOTKANIA

WARSZAWA – 13 listopada 2018 r.
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne JUPITER, ul. Towarowa 22
CENA SZKOLENIA

590 PLN brutto
(cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
imienne certyfikaty, indywidualne konsultacje z ekspertem )

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, www.meetingfactory.pl

Zamknięcie ksiąg rachunkowych i bilans spółdzielni mieszkaniowej – Warszawa 13.11,
godz. 10.00-16.00
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 – 13 listopada 2018 r.
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne JUPITER, ul. Towarowa 22
kwota:

□ 590 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.)

Nest Bank 61 2530 0008 2097 1042 7978 0001
w tytule przelewu proszę wpisać:

WA1311

* UWAGA: Sprzedawca zwolniony podmiotowo z VAT na podst. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
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. ■ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych celem przeprowadzenia szkolenia (zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych).

S

...........................................

...........................................

(pieczątka firmowa osoby zgłaszającej)

(data i czytelny podpis)

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. ORGANIZATORA: 694 488 035
e-mail: szkolenie@meetingfactory.pl, tel./fax: 12 292 64 84

