Zaawansowana rachunkowość
finansowa dla specjalisty -zagadnienia
wybrane rachunkowo-podatkowe
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/08/13/13089/442770

Cena netto

3 000,00 zł

Cena brutto

3 690,00 zł

Cena netto za godzinę

250,00 zł

Cena brutto za
godzinę

307,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

12

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-08

Termin zakończenia
usługi

2020-02-09

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-13

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-01

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu
sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Grażyna Boryń

E-mail

biuro@bkszkolenia.pl

Telefon

577127550

Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu poznanie i opanowanie przez uczestników technicznych i praktycznych zasad
sporządzania i tworzenia rezerw na zobowiązania, Kapitały własne, aktywa trwałe.Uczestnicy podczas
dwudniowego szkolenia zostaną zapoznani z licznymi przykładami umożliwiającymi zrozumienie
istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji bilansu oraz zrobią całościowe zadania. Po
ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu sporządzania i tworzenia
rezerw na zobowiązania- umie samodzielnie sklasyfikować aktywa trwałe i określić kapitały własne,
oraz posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań
związanych z pracą, - ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji
interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z
wykonywaniem zawodu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
Kapitały (fundusze) własne
Niefinasowe aktywa trwałe

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem szkolenia jest poznanie i opanowanie przez uczestników technicznych i praktycznych zasad
sporządzania i tworzenia rezerw na zobowiązania, Kapitały własne, aktywa trwałe.Uczestnicy podczas
dwudniowego szkolenia zostaną zapoznani z licznymi przykładami umożliwiającymi zrozumienie istoty i

zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji bilansu oraz zrobią całościowe zadania. Po ukończeniu
szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu sporządzania i tworzenia rezerw na
zobowiązania- umie samodzielnie sklasyﬁkować aktywa trwałe i określić kapitały własne, oraz posiada
podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z
pracą, - ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz
potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami tj. członkowie zarządów,
właściciele ﬁrm, dyrektorzy ﬁnansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się
w swoich firmach podatkami, księgowością i SF.

Materiały dydaktyczne
W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.
Materiał merytoryczny oparty będzie o prezentacje i przykłady

Informacje dodatkowe
Usługa kształcenia, je ś li jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej 70%
korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z Ustawą o VAT, proszę o
informację do organizatora o wysokości dofinansowania.
Szanowni Państwo
W związku z faktem że nasze szkolenia mogą być doﬁnansowane ze środków UE, informujemy, że
istnieje możliwość przeprowadzenia wizytacji wybranej usługi rozwojowej przez Administratora Bazy
Usług Rozwojowych (tj. PARP lub upoważnionego wykonawcy) lub przeprowadzenia monitoringu usługi
przez Instytucję Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym (usługi rozwojowe realizowane z
dofinansowaniem).

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Zaawansowana rachunkowość
finansowa dla specjalisty -zagadnienia
wybrane rachunkowo-podatkowe

2020-0208

09:00

15:00

6:00

2

Zaawansowana rachunkowość
finansowa dla specjalisty -zagadnienia
wybrane rachunkowo-podatkowe

2020-0209

09:00

15:00

6:00

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko

Anna Kropielnicka

Obszar specjalizacji

główna księgowa korporacji Wrocławskiej

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

WYŻSZE EKONOMICZNE

Imię i nazwisko

Iwona Kowalska

Obszar specjalizacji

główna księgowa

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

WYŻSZE EKONOMICZNE

Lokalizacja usługi
Adres:
Wiejska 24a
58-506 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
CENTRUM EDUKACYJNE B&K

Warunki logistyczne:

