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Rzeszów, dnia 20 marca 2013 r.
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe
szkolenie: nt. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 rok w budżecie
jednostki samorządu terytorialnego i sporządzanie łącznych sprawozdań
finansowych”.
Szkolenie skierowane jest do skarbników, głównych księgowych i osób
sporządzających łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania
budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Szkolenie planuje się przeprowadzić w dniach: 4 kwietnia 2013 r.- I tura i 5
kwietnia 2013 r.– II tura, w godz. 9.30. – 15.00.
Wykłady prowadzić będzie Pani Halina Gajoch – Naczelnik Wydziału Informacji,
Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
Miejsce szkolenia – Hotel Rzeszów (mieszczący się w Galerii Rzeszów) Aleje
Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów, poziom II, Sala Marszałkowska.
Uwaga: Wejście bezpośrednio do hotelu - idąc w kierunku wiaduktu Śląskiego lub wprost
z poziomu parkingów.

Koszt szkolenia – 190 zł od osoby (cena obejmuje wykłady, materiały
szkoleniowe, lunch, serwis kawowy). Płatne na rachunek dochodów budżetowych
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 24101015280015572231000000,
przed szkoleniem. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wniesionej
opłaty. Rachunki za uczestnictwo zostaną wystawione po szkoleniu i przesłane
pocztą.
Prosimy o elektroniczne zapisywanie się na stronie internetowej
www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia 28 marca 2013 r.
W przypadku problemów z rejestracją informacje udzielane są pod nr tel. (61) 661 32 42 – Centrum Wspierania Administracji Pro Publico – Poznań, natomiast
inne informacje dotyczące szkoleń (17) 85 900 46 – RIO Rzeszów.
W załączeniu program szkolenia.

Zastępca Prezesa
mgr Anna Trałka

PROGRAM SZKOLENIA
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 rok
w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i sporządzanie łącznych
sprawozdań finansowych
1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek
samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2012 r.
2. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów
na dzień bilansowy.
3. Zamknięcie ksiąg budżetu jednostki samorządu terytorialnego
a) rozrachunki i rozliczenia budżetu,
b) niewygasające wydatki,
c) ustalenie wyniku wykonania budżetu,
d) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
4. Omówienie zasad wzajemnych
samorządu terytorialnego.
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5. Sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych według nowych wzorów:
 bilans,
 rachunek zysków i strat jednostki,
 zestawienie zmian w funduszu jednostki
6. Zmiany poszczególnych pozycji formularzy w stosunku do 31 grudnia 2011 r.
i ich ujęcie w elementach sprawozdania finansowego
7. Konsultacje.

