Tytuł usługi doradczej: Doradztwo w zakresie ewidencjonowania i rozliczania produkcji.
Cel edukacyjny usługi: Usługa prowadzi do rozszerzenia wiedzy w zakresie rozliczania
kosztów produkcji zarówno w mikro jak i małych firmach przy wykorzystaniu programów
komputerowych.
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) autorskie opracowanie materiałów przez prowadzącego warsztaty uzupełnione o przepisy
rachunkowości oraz o stanowisko Komitetów Standardów Rachunkowości w zakresie
ustalenia kosztów wytworzenia.
Ramowy program usługi:
- przedstawienie propozycji rozliczenia kosztów produkcji w wariancie rozszerzonym oraz
w wariantach uproszczonych
- przedstawienie unormowań niezbędnych w tym zakresie w zasadach (polityce)
rachunkowości
- rozważenie takiego wariantu rozliczenia produkcji, który byłby adekwatny do specyfikacji
działalności firmy
- przedstawienie przyjętych przez firmę rozwiązań w tym zakresie.
Efekty usługi:
Uczestnik usługi:
- ma możliwość ugruntowania wiedzy w zakresie rozliczenia i ewidencji kosztów produkcji
- zna zasady rachunkowości w zakresie ewidencjonowania i rozliczania produkcji
- zna wariant rozliczenia produkcji dla adekwatnej firmy.
Grupa docelowa: Doradztwo grupowe (8-10 osób) dla pracowników działów finansowoksięgowych małych i średnich przedsiębiorstw.
Usługę doradczą świadczy:
Imię i nazwisko: Pani Ilona Bienias
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Obszar specjalizacji: Biegły rewident, prezes Zarządu Eurofin Sp. z o.o. (firma audytorskodoradcza). Jest czynnym biegłym rewidentem. 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: Dyrektor ekonomiczno-finansowy, programista i wdrożeniowiec
systemów informatycznych. Doświadczony wykładowca z zakresu prawa podatkowego i
rachunkowości, 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

2

