REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra, 2016-11-02
RIO.II.1422.24.2016

Sz. P.
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin
Starostowie Powiatów
Marszałek Województwa Lubuskiego
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniach 24 listopada 2016 r. i 25 listopada 2016 r. (termin do wyboru)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok
oraz zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku
Szkolenie prowadzić
we Wrocławiu.

będzie:

Lucyna

Hanus

–

Prezes

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

Szkolenie adresowane jest do skarbników i służb finansowych JST oraz do księgowych jednostek
organizacyjnych JST.
Szkolenie (w obu terminach) odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042
9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności.
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 21 listopada 2016 roku wyłącznie
poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem::
www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl
Ilość miejsc ograniczona.

W załączeniu przekazujemy program szkolenia.
Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15; 329 19 19.
Z poważaniem
Prezes Izby
(-) Ryszard Zajączkowski

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ZIELONEJ GÓRZE
Szkolenie

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok
oraz zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku
Termin (do wyboru):

24 listopada 2016 r.

lub

25 listopada 2016 r.

Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13)
Godzina rozpoczęcia: 9.30
Prowadząca: Lucyna Hanus
Koszt uczestnictwa: 180 zł/os.

UWAGA!
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 21 listopada 2016 roku wyłącznie
poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:
www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

PROGRAM
1. Czynności poprzedzające zamkniecie ksiąg rachunkowych, w tym inwentaryzacja – terminy
inwentaryzacji, osoby odpowiedzialne, techniki inwentaryzacji, uproszczenia, inwentaryzacja ciągła
rozliczenie do 15 stycznia roku następnego, stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości
w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych
i półproduktów.
2. Wybrane problemy ewidencyjne, w tym zasady ewidencji dochodów i wydatków, należności
i zobowiązań oraz przychodów i kosztów.
3. Bilansowa wycena aktywów i pasywów, w tym: przychody przyszłych okresów, rezerwy na
zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe kosztów
4. Zasady sporządzania i kontroli prawidłowości sprawozdań finansowych za rok 2016
5. Zapowiadane zmiany przepisów dotyczących rachunkowości budżetów, jednostek budżetowych
oraz samorządowych zakładów budżetowych
6. Dylematy rachunkowości związane z centralizacją podatku VAT:
1) zakres wytycznych organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego
2) możliwe rozwiązania ewidencyjne.
7. Nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli dotyczące rachunkowości.
8. Wnioski - podsumowanie

