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Rzeszów, dnia 10 stycznia 2017 r.
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe szkolenie
nt: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok oraz zasady rachunkowości
obowiązujące od 2017 roku, które prowadzić będzie Pani Lucyna Hanus – Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
Szkolenie adresowane jest do skarbników jednostek samorządu terytorialnego
oraz księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych. Izba prosi
o poinformowanie o planowanym szkoleniu kierowników jednostek.
Szkolenie odbędzie się w dwóch turach w dniach: 30 stycznia 2017 r. (I tura) i
31 stycznia 2017 r. (II tura) w godz. 9.30-15.30 w Hotelu Wellness &SPA Nowy
Dwór, 36-072 Świlcza 146 E, w sali kongresowej.
Koszt szkolenia – 200 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 20 stycznia 2017 r. Ilość miejsc
ograniczona.
Informacje dotyczące szkoleń udzielane są po nr tel. (17) 85 900 46,
a w sprawach informatycznych (17) 85 900 50, w.118 RIO Rzeszów.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok
oraz zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku
1. Regulacje prawne rachunkowości i nadrzędne zasady rachunkowości, w tym:
zamkniecie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja i rozliczenie jej wyników
(stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji zapasów), zdarzenia po dniu
bilansowym (KSR nr 7).
2. Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej obowiązująca od stycznia 2017 r. oraz zapowiadane
kolejne zmiany przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej.
3. Wybrane i stosowane przez jednostki budżetowe rozwiązania dotyczące
klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych, w tym:
1) wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów (ewidencja aktywów
rzeczowych, należności, zobowiązań i rezerw),
2) przychody i koszty działalności podstawowej i pozostałej działalności
operacyjnej, przychody i koszty finansowe,
3) koszty na przełomie okresów sprawozdawczych,
4) rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.
4. Dylematy rachunkowości związane z centralizacją podatku VAT, w tym:
1) zakres wytycznych organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego
2) możliwe rozwiązania ewidencyjne (różne warianty).
5. Zasady sporządzania i kontroli prawidłowości sprawozdań finansowych za rok
2016.
6. Nieprawidłowości dotyczące rachunkowości stwierdzane w trakcie kontroli.

