Tytuł usługi doradczej: Doradztwo w zakresie sporządzania i podpisywania elektronicznych
sprawozdań finansowych.
Cel edukacyjny usługi: Usługa prowadzi do właściwego przygotowania się do sporządzania
e-sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz właściwego
przekazywania sprawozdań do Urzędu Skarbowego oraz KRS-u.
Metody realizacji: Usługa doradcza oparta jest o:
a) zajęcia warsztatowe - studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie
uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, kształtowanie praktycznych
umiejętności rozwiazywania problemów,
b) materiały szkoleniowe, m.in.: przepisy prawa,
c) samokształcenie weryfikowane konsultacjami z doradcą w trakcie zajęć.
Ramowy program usługi:
1. Zmiany w przepisach ustawy o rachunkowości, w ustawach o podatku dochodowym od
osób fizycznych i prawnych regulujące zasady sporządzania elektronicznych sprawozdań
finansowych,
2. Nowe regulacje dotyczące formy sprawozdań finansowych wynikające ze zmiany w
ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym,
3. Organizacyjne problemy sporządzania e-sprawozdań:
 niezbędne zmiany w systemach finansowo-księgowych oraz sposobie prowadzenia ksiąg
rachunkowych,
 ocena

przyjętych

zasad

rachunkowości,

pod

kątem

możliwości

sporządzania

sprawozdania finansowego w strukturze logicznej,
 dostosowanie planu kont do e-sprawozdań,
4. Podpisywanie e-sprawozdań finansowych i z działalności,
5. Składanie e-sprawozdań do KRS i organów podatkowych.
Efekty usługi:
Uczestnik usługi:
- zna podstawy prawne dotyczące sporządzania i składania elektronicznych sprawozdań
finansowych,
- potrafi sporządzić elektroniczne sprawozdanie finansowe na podstawie danych finansowoksięgowych,
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- potrafi przesłać elektroniczne sprawozdanie finansowe do właściwych adresatów.
Grupa docelowa: Doradztwo grupowe (8-10 osób) dla pracowników działów finansowoksięgowych małych i średnich przedsiębiorstw.
Usługę doradczą świadczy:
Imię i nazwisko: Pani Ilona Bienias
Obszar specjalizacji: Biegły rewident prowadzi własną firmę, wykłady z zakresu prawa
podatkowego i rachunkowości. Jest członkiem biegłych rewidentów. Doświadczenie
i praktyczną wiedzę zdobywała pracując nie tylko jako biegły rewident, ale również jako
Główny Księgowy. Autorka i współautorka wielu publikacji książkowych o tematyce
związanej z podatkami i rachunkowością. Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce
Doświadczenie zawodowe: Doświadczony wykładowca, ceniony Biegły Rewident
Doświadczenie w zakresie tego typu usług: wieloletni wykładowca SKwP
Wykształcenie: wyższe

Liczba godzin: 8 godzin.
Cena usługi doradczej za 1 osobę : 720 zł netto + VAT 23%, cena brutto : 885,60 zł
W przypadku korzystania z Mbonów - cena usługi od 1 os. 144 zł (dofinansowanie 80%)
+ VAT od całej usługi - 165,60 zł.
Zapisz się:
Biuro@krakow.skwp.pl
Tel. 530-684-102
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