SZKOLENIE ON-LINE 16 SIERPIEŃ 2021 r.
ŚRODKI TRWAŁE W PRAKTYCE Z
UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W
PRAWIE PODATKOWYM I BILANSOWYM

PROGRAM:
Cel szkolenia:
Celem jest omówienie
podstawowych zasad z zakresu
klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji,
inwentaryzacji i wyceny środków
trwałych w oparciu o Ustawę
o Rachunkowości, nową
Klasyfikację Środków Trwałych i
nowy KSR nr 11.

Korzyści:
Dzięki uczestnictwu w tym
szkoleniu słuchacze nabędą wiedzę
w zakresie dotyczącym ewidencji,
wyceny, amortyzacji i
inwentaryzacji środków trwałych
w oparciu o najnowsze przepisy
rachunkowe.

Adresaci:
Wszyscy zainteresowani ową
tematyką.

1. Definicja środka trwałego, jego części składowych,
dodatkowych i peryferyjnych.
2. Kompletność środka trwałego w aspekcie Ustawy o
Rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr
11.
3. Wartość początkowa środka trwałego (cena nabycia, koszt
wytworzenia).
4. Klasyfikacja środków trwałych - zmiany w nowej
klasyfikacji KŚT - porównanie do poprzedniej KŚT.
5. Ulepszenie a remont środków trwałych.
6. Amortyzacja środków trwałych – stawki amortyzacyjne i
metody amortyzacji.
7. Pojęcie inwestycji w obcym środku trwałym, inwestycji
zaniechanych.
8. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym z
uwzględnieniem zasad pozbywania się majątku zużytego i
zbędnego:
• sprzedaż składników majątku,
• likwidacja składników majątku.
9. Inwentaryzacja środków trwałych i błędy popełniane przez
jednostki:
• Metody i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
• Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji
• Wycena oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (niedobory
i nadwyżki).
10. Wartość bilansowa środków trwałych.
11. Środki trwałe w budowie (inwestycje):
• Pojęcie środków trwałych w budowie (inwestycji).
• Zasady ewidencji środków trwałych w budowie ( inwestycji).
• Jakie koszty zalicza się do kosztów inwestycji.

Prowadzący:

Kontakt:

Ekonomista, analityk finansowy, księgowa, specjalista z zakresu analizy
zewnętrznych

źródeł

finansowania

działalności,

Firma Szkoleniowo Doradcza

finansowej,

MATMAR Krystyna Gąsiorek

rachunkowości i finansów, członek Stowarzyszenia Księgowych w
Polsce. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w obszarach

38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 32a
tel. 513-969-000
e-mail:

biuromatmar1@gmail.com

finansów,

księgowości

i analizy

finansowej, poparte

wieloma

dyplomami i certyfikatami. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu
finansów i księgowości (ujęcia środków trwałych, inwentaryzacji,
sprawozdawczości finansowej, dostosowania polityki rachunkowości do
wymogów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze
środków unijnych). Jest autorką poradnika dla pracowników działów
księgowości jednostek sektora finansów publicznych „Zamknięcie roku

Termin: 16 sierpień 2021 r.
Początek szkolenia: 09.00

2018, otwarcie roku 2019”.
Cena: 290 zł netto/os*
*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków
publicznych.
Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały
szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w
zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem

Zgłoszenie

proszę

przekazywać

elektronicznie

na

adres

biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony www.matmar-szkolenia.pl
Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie
równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE on-line
Tytuł szkolenia: ŚRODKI TRWAŁE W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE
PODATKOWYM I BILANSOWYM

Dnia: 16 sierpień 2021 r.
Osoby zgłaszane na szkolenie: (Imię, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cena: 290 zł netto/os*
*Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych. TAK/NIE (zaznaczyć właściwe)
Dane do faktury:
NABYWCA (nazwa firmy): ………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………………………………..
Ulica nr lub nr mieszkania: ………………………………………………………………………………………………..
NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy):
ODBIORCA (nazwa firmy): ………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………………….
Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………………………………..
Ulica nr lub nr mieszkania: …………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Dodatkowe informacje:
Telefon:* ………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail:* ……………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………………….

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu
kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z
polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być
odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich
danych osobowych przez Administratora.

Podpis osoby upoważnionej ………………………………………………………………………..

