Akademia Krajowych Standardów
Rachunkowości - Prezentacja danych
w spółdzielniach – stanowisko KSR
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

E-learning

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/09/17/12433/457753

Cena netto

170,00 zł

Cena brutto

209,10 zł

Cena netto za godzinę

56,67 zł

Cena brutto za
godzinę

69,70

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

3

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-12-17

Termin zakończenia
usługi

2019-12-17

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-23

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-12-02

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna 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

Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło

Osoba do kontaktu

Agnieszka Rędziak

E-mail

poczta@cee.com.pl

Telefon

22 621 18 36

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest omówienie regulacji Krajowych Standardów Rachunkowości i pokazanie, w jaki
sposób stosowanie przepisów prawa bilansowego może stać się prostsze. Każdy moduł omawia na
przykładach kluczowe zagadnienia z punktu widzenia stosowania standardu. W zakresie wiedzy
uczestnik będzie: - znał Specyfikę segmentów wyniku finansowego z spółdzielni - znał przykłady
Ustalania nadwyżki / niedoboru z gospodarki mieszkaniowej W zakresie umiejętności uczestnik
będzie: - umiał Prezentować dane o funduszach własnych - potrafił Ustalać nadwyżki / niedobory z
gospodarki mieszkaniowej W zakresie kompetencji społecznych: - nabędzie umiejętność
samodzielnej pracy - nabędzie zdolność do uczenia się przez całe życie

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Usługa będzie realizowane w formie transmisji online w czasie rzeczywistym na platformie
transmisjeonline.
Program usługi - zadania z uwzględnieniem następujących zaganień:
17.12.2019 r. – Prezentacja danych w spółdzielniach – stanowisko KSR

1. Specyfika segmentów wyniku finansowego z spółdzielni
2. Ustalanie nadwyżki / niedoboru z gospodarki mieszkaniowej – przykład ustalania
3. Prezentacja danych o funduszach własnych

Efekty usługi
W zakresie wiedzy uczestnik będzie:
- znał Specyfikę segmentów wyniku finansowego z spółdzielni
- znał przykłady Ustalania nadwyżki / niedoboru z gospodarki mieszkaniowej
W zakresie umiejętności uczestnik będzie:
- umiał Prezentować dane o funduszach własnych
- potrafił Ustalać nadwyżki / niedobory z gospodarki mieszkaniowej
W zakresie kompetencji społecznych:
- nabędzie umiejętność samodzielnej pracy
- nabędzie zdolność do uczenia się przez całe życie

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
W zakresie wiedzy uczestnik będzie:
- znał Specyfikę segmentów wyniku finansowego z spółdzielni
- znał przykłady Ustalania nadwyżki / niedoboru z gospodarki mieszkaniowej
W zakresie umiejętności uczestnik będzie:
- umiał Prezentować dane o funduszach własnych
- potrafił Ustalać nadwyżki / niedobory z gospodarki mieszkaniowej
W zakresie kompetencji społecznych:
- nabędzie umiejętność samodzielnej pracy
- nabędzie zdolność do uczenia się przez całe życie

Grupa docelowa
Szkolenie dedykujemy do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość,
pracowników działów księgowości, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości
i osób zatrudnionych w biurach rachunkowych.

Informacje dodatkowe
1 godzina lekcyjna trwa 45 min.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Prezentacja danych w
spółdzielniach – stanowisko KSR

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-12-17

09:30

11:45

2:15

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Katarzyna Trzpioła

Obszar specjalizacji

Adiunkt, dr w Katedrze Finansów i
Rachunkowości Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego kontroli systemu
wewnętrznych kontroli jakości w ramach
European Audit Inspection Group.

Doświadczenie zawodowe

Uniwersytet Warszawski, Centrum Edukacji
Ekspert, Europejskie Studium Managerskie,
Olympus- Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

wykładowca na licznych kursach na biegłych
rewidentów oraz kursach księgowych.

Wykształcenie

Wyższe

