Środki trwałe w budowie
Usługa archiwalna
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

2020/03/16/21308/543713

Cena netto

599,00 zł

Cena brutto

736,77 zł

Cena netto za godzinę

99,83 zł

Cena brutto za
godzinę

122,80

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-05-25

Termin zakończenia
usługi

2020-05-25

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-03-16

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-05-22

Maksymalna liczba uczestników

12

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

AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR
KONRAD TAGOWSKI

Osoba do kontaktu

Leszek Tagowski

E-mail

LTAGOWSKI@AKKONLINE.PL

Telefon

601-955-320

Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę w zakresie środków trwałych w budowie – ujmowania i
rozliczania nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o
podatku dochodo-wym od osób prawnych oraz standardów rachunkowości (KSR 11 i MSR 16) .
Szkolenie zwraca uwagę na nieprawidłowości jakie mogą wystąpi w praktyce. Uczestnik będzie umiał
po szkoleniu ujmować i rozliczać nakłady inwestycyjne w kontekście przepisów Ustawy o
rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz standardów rachun-kowości
(KSR 11 i MSR 16) na środki trwałe w budowie. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z
zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodo-wych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Środki trwałe w budowie – ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów
Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz standardów
rachunkowości (KSR 11 i MSR 16)
1)
a)
b)
c)

Środek trwały w budowie – definicja
Rola wewnętrznych dokumentów zastępczych
Ujmowanie rabatów oraz kaucji gwarancyjnych
Umowy z odroczonym terminem przeniesienia własności

2)

Wydzielanie obiektów inwentarzowy w ramach zadań inwestycyjnych (zamierzeń budowlanych)

3)
a)
b)

Nietypowe formy pozyskania (wykorzystanie zastępczej podstawy wyceny)
Ujawnienia
Zwroty po kradzieży

4) Wycena środków trwałych w budowie
a) Definicja kosztu bezpośrednio związanego z budową lub nabyciem środka trwałego
b) Koszty wspólne kilku zadań inwestycyjnych
c) Koszty usług podwykonawców zewnętrznych
d) Koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego
e) Koszty magazynowania materiałów do budowy oraz koszty utrzymania magazynów inwestycyjnych.
Sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym stanów magazynowych zapasów inwestycyjnych.
f) Koszty i przychody finansowe a koszty finansowania zewnętrznego
i) Odsetki, prowizje
ii) Dodatnie i ujemne różnice kursowe
g) Koszty testowania środka trwałego przed przyjęciem do użytkowania
h)
Koszty eksploatacji środka trwałego poniesione przed przyjęciem środka trwałego do ewidencji
środków trwałych
i) Likwidacji środków trwałych, która wynikają z budowy nowego środka trwałego
j) Straty powstałe podczas budowy środka trwałego
k) Koszty analiz przedinwestycyjnych
5)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Szczególne przypadki budowy środka trwałego
Ulepszenia środków trwałych, w tym poprzez dołączenie części składowej lub peryferyjnej.
Podział środków trwałych
Łączenie środków trwałych
Remonty środków trwałych spełniające definicję nakładu inwestycyjnego
Budowa środka trwałego użytkowanego w leasingu finansowy
Budowa środka trwałego użytkowanego w leasingu operacyjnym
Ulepszony środek trwały po raz pierwszy przyjmowany do ksiąg rachunkowych
Inwestycje w obcym obiekcie / ulepszenia w obcych środkach trwałych

6) Proces oceny rentowności projektów inwestycyjnych i późniejsze wykorzystanie uzyskanych w tym
procesie informacji w celach ustalenia metody i stawki amortyzacji
7)

Termin wprowadzania środka trwałego w budowie do ewidencji środków trwałych

8) Trwała utrata wartości środków trwałych w budowie oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych
w budowie
9)

Zaniechanie inwestycji

10) Likwidacja środka trwałego w budowie, trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej
11) Sprzedaż środka trwałego w budowie
12) Wartości niematerialne i prawne w budowie – ustalenie kosztu wytworzenia lub ceny nabycia

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnik szkolenia pozyskał wiedzę w zakresie środków trwałych w budowie – ujmowania i
rozliczania nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości,
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz standardów rachunkowości (KSR
11 i MSR 16) .
Uczestnik umie
po szkoleniu ujmować i rozliczać nakłady inwestycyjne w kontekście
przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz standardów rachunkowości (KSR 11 i MSR 16) na środki trwałe w budowie.

Uczestnik nabył kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji
zawodowych.

Grupa docelowa
Służby księgowe, służby inwestycyjne (odpowiedzialni merytorycznie za zadania inwestycyjne) oraz
służby techniczne (użytkownicy i dysponenci środków trwałych)

Informacje dodatkowe
https://akkonline.pl/szkolenie,14322,srodki-trwale-w-budowie.html

Harmonogram
LP
1

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Harmonogram wg
programu

2020-05-25

09:00

15:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Witold Bojanowski

Obszar specjalizacji

Rachunkowość środków trwałych

Doświadczenie zawodowe

Zrealizował projekty m.in. dla Gdańskiej Energii,
Kopalni NWR Karbonia, Południowego Koncernu
Węglowego, Telekomunikacji Polskiej S.A.,
Orbisu, PKP Cargo, Toyota Motor Poland,
Telewizja Polska.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu
rachunkowości zarządczej i finansowej.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego, Obecnie konsultant Centrum
Controllingu i Analiz Ekonomicznych. Ekspert
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Lokalizacja usługi

Adres:
Stanisława Moniuszki 7
40-005 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkolenie
odbędzie
się
w
szkoleniowym.

Warunki logistyczne:

centrum

