
           akademia  

Temat:  Bilansowe zamknięcie 

roku 2019 

Czas:  8 stycznia 2020 r. 
 

spotkanie będzie trwało od 9:00 do godziny 17:00 

Miejsce:  Dwór Oliwski 
 

CITY HOTEL & SPA 

ul. Bytowska 4,  80-328 Gdańsk 

www.dworoliwski.pl 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan spotkania:   
1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych : 

 zmiany ustawy o rachunkowości; 

 uproszczenia w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sprawozdań finansowych. 

2. Zasady sporządzania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych: 

 obowiązki głównego księgowego i kierownika jednostki; 

 elektronizacja sprawozdań finansowych i sprawozdania z badania – najczęstsze problemy przy sporządzaniu, podpisywaniu i ogłaszaniu. 

3. Ogólne i szczegółowe zagadnienia związane z zamknięciem roku: 

 inwentaryzacja – przedmiot, metody, przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie; 

 aktualizacja dokumentacji rachunkowości. 

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

 aktualizacja wartości aktywów; 

 kapitały własne; 

 rezerwy, RMB, zobowiązania warunkowe; 

 wycena w walutach obcych. 

5. Rachunek zysków i strat – ustalenie i prezentacja: 

 charakterystyka poszczególnych pozycji; 

 wynik finansowy a podstawa opodatkowania. 

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

 struktura i zakres; 

 objaśnienia dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat; 

 objaśnienia dotyczące rachunku przepływów pieniężnych. 

7. Zdarzenia po dacie bilansu. 

8. Inne elementy sprawozdania finansowego. 

9. Najczęściej popełniane błędy i wątpliwości  przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych. 

Kontakt: akademia@esoaudit.pl 
Chęć uczestnictwa można zgłosić używając  

załączonego formularza na nasz adres: akademia@esoaudit.pl 

 w terminie do 2 stycznia 2020 r. 

Ilość miejsc ograniczona, kolejność zgłoszeń ma charakter decydujący. 

Akademia eso audit to propozycja dla osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy  i umiejętności z zakresu 

rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Każde ze spotkań w ramach akademii eso audit jest poświęcone 

jednemu tylko zagadnieniu, które zaprezentowane jest w sposób maksymalnie interaktywny i doświadczalny. 

Moderatorem spotkania będzie  

Monika Matyszewska-biegły rewident 

 

Warunki uczestnictwa: 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu to 510 zł od osoby (+23% VAT).  

W przypadku zgłoszenia udziału do 20 grudnia 2019 r. 

obowiązuje promocyjna cena 440 zł netto (+23% VAT). 

Cena obejmuje materiały, przerwy kawowe oraz lunch. 


