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roczne jednostkowe 
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Szanowni Państwo, 
 

W imieniu Partnerów ESO Audit,  mamy zaszczyt zaprosić  Państwa na Spotkanie z 

ESO Audit pod tytułem: 
 

 

„Zamknięcie roku 2018 - roczne jednostkowe sprawozdanie 

finansowe wg KSR.  

Podatkowe zamknięcie roku” 
 

 

Termin i miejsce: 

9 stycznia 2019 r. od godziny 09:00 

Dwór Oliwski, CITY HOTEL & SPA 

80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4 
 

 

Szkolenie poprowadzi : Monika Matyszewska – Biegły Rewident oraz Karolina 

Rychter doradca podatkowy. 
 

Planujemy następujący przebieg spotkania:  
08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa 

09:00 – 10:30 Wykład  
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:15 Wykład  
12:15 – 13:00 Lunch 

13:00 – 14:30 Wykład 

14:30 - 14:45 Przerwa kawowa 

14:45 - 16:30 Wykład    
 

Program szkolenia: 
I. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych; 

2. Odpowiedzialność za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe; 

3. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku; 

4. Wycena i prezentacja wybranych pozycji aktywów i pasywów w bilansie; 

5. Rachunek zysków i strat- ustalenie i prezentacja;  

6. Informacja dodatkowa (z uwzględnieniem zasad dla jednostek mikro i małych); 

7. Rachunek przepływów pieniężnych; 

8. Zestawienie zmian w kapitale;  

9. Sprawozdanie z działalności-podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania, z 

uwzględnieniem KSR nr 9, warunki niesporządzania sprawozdania z działalności przez 

jednostki mikro i małe; 

10. Wybrane zagadnienia z rachunkowości. 

11. Najczęściej popełniane błędy i wątpliwości przy sporządzaniu rocznych sprawozdań  

finansowych; 

11. Problematyka ujęcia wydatków jako kosztów podatkowych; 

12. Problematyka ujęcia przychodów podatkowych; 

13. Zagadnienia szczególne; 

14. Skutki podatkowe księgowego zamknięcia roku; 

15. Skutki podatkowe zamknięcia roku. 

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu to  470 zł od osoby (+23% VAT).  
Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury PROFORMA. Uprzejmie prosimy 

o potwierdzenie uczestnictwa do 2 stycznia 2019 r. drogą poczty elektronicznej na adres:  

eso@esoaudit.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego 
rozpoczęciem. 

 

Licząc na spotkanie z Państwem,  
pozostaję z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

Ewa Sowińska          

Partner     

ESO Audit          


