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Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaprasza na jednodniowe
szkolenie nt.: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok oraz nowe
rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej”, 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. W związku z tym Izba
prosi o poinformowanie o planowanym szkoleniu kierowników jednostek.
Szkolenie odbędzie się w dwóch turach w dniach: 5 lutego 2018 r. (I tura)
i 6 lutego 2018 r. (II tura) w godz. 9.30 – 14.30 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 24 1010 1528 0015 5722 3100
0000 przed szkoleniem. Nieobecność na szkoleniu nie uprawnia do zwrotu
wniesionej opłaty. Rachunki za uczestnictwo zostaną wystawione po szkoleniu
i przesłane pocztą.
Zapisy na stronie internetowej www.szkolenia.rzeszow.rio.gov.pl do dnia
26 stycznia 2018 r.
Informacje dotyczące szkolenia udzielane są pod nr tel. (17) 85 900 46,
a w kwestiach informatycznych (17) 85 900 50 wew. 118 RIO Rzeszów.
W załączeniu program szkolenia.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok
oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
1. Wybrane zagadnienia dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia

sprawozdań za rok 2017, w tym:
1) czynności wykonywane w ramach zamknięcia ksiąg,
2) zasady sporządzania sprawozdania finansowego za 2017 rok (bilans,
rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) oraz zakres
wymaganych objaśnień i informacji dodatkowych.
2. Zmiany w rachunkowości budżetowej wprowadzone rozporządzeniem Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz
planów 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911)
obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., w tym:
1) zmiana zakresu sprawozdania finansowego i wzorów sprawozdań
wchodzących w jego skład,
2) zakres dodatkowych informacji podlegających przedstawieniu w informacji
dodatkowej sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego,
3) wprowadzenie i zapewnienie stosowania jednolitych zasad grupowania
i metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), umożliwiających
sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
za 2018 rok,
4) zasady ewidencji wybranych operacji po zmianie przepisów.
3. Krajowe standardy rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów
Rachunkowości.
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