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Rachunkowość przepływów pieniężnych – aspekt
sprawozdawczy. Techniki sporządzania rachunku
przepływów pieniężnych.
15 - 16 października 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cel szkolenia:
Szkolenie dotyczy zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
w jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Program szkolenia:
Dzień 1
Rachunek przepływów pieniężnych w polskiej praktyce gospodarczej.
Standardy rachunkowości w zakresie przepływów pieniężnych.
Identyfikacja poszczególnych obszarów tematycznych, z uwzględnieniem najczęściej
pojawiających się w praktyce problemów metodologicznych i merytorycznych, w tym: różnice
kursowe, odsetki i dywidendy, kredyty w rachunku bieżącym, aktualizacja wartości, darowizny i
dotacje, leasing finansowy, wkłady niepieniężne, koszty emisji, ograniczona możliwość
dysponowania itp.
Uproszczony przykład sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - analiza rozwiązań z
komentarzem.

Dzień 2
Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Sformułowanie założeń sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą korekt
bilansowych.
Prezentacja zestawień technicznych pomocnych przy sporządzaniu rachunku przepływów
pieniężnych metodą pośrednią.
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych na podstawie rozbudowanego przykładu
liczbowego.
Zasady budowania zestawień pomocniczych, sprawdzanie ich zgodności oraz powiązań między
nimi.
Eliminacje obrotów wewnętrznych niepieniężnych w zestawieniach roboczych.
Ustalanie wartości przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności.
Komentarz końcowy.

Wykładowca:

Ewa Śnieżek

Autorka Krajowego Standardu Rachunkowości „Rachunek przepływów pieniężnych”,
pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, autorka
wielu publikacji z zakresu rachunkowości, ceniony wykładowca.

Harmonogram:
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14:00
16:00

-
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Rejestracja i przywitanie uczestników
Szkolenie
Przerwa kawowa
Szkolenie
Lunch
Szkolenie
Zakończenie szkolenia

Dzień drugi:
08:45
09:00
10:30
10:45
13:00
13:30
15:30

-

09:00
10:30
10:45
13:00
13:30
15:30

Rejestracja i przywitanie uczestników
Szkolenie
Przerwa kawowa
Szkolenie
Lunch
Szkolenie
Zakończenie szkolenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy przesłać e-mailem: WLR@WLR.COM.PL lub faksem: 22 623 82 25

Rachunkowość przepływów pieniężnych – aspekt sprawozdawczy.
Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
15 - 16 października 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa
Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa, adres NIP firmy:

Telefon uczestnika / osoby kontaktowej:

E-mail uczestnika / osoby kontaktowej:

 Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika

Uwagi:

PDF na adres e-mail: …………………………………………………
 Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

Cena uczestnictwa
 1150 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby
 1050 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Warunki uczestnictwa
Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
Wpłaty należy dokonać na konto podane na dokumencie proforma lub fakturze VAT Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne
z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Rezygnację z udziału
należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na
fakturze proforma. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma.
Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. W przypadku
rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na
termin wysłania formularza zgłoszeniowego. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić
zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia
wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. W przypadku finansowania ze środków
publicznych faktura VAT zostanie wystawiona ze stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego formularza
zgłoszeniowego
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu administrowania nim przez zleceniodawcę w myśl
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wiem, że mam pełne prawo
do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk
(zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie
przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji
w szkoleniu

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczątka

WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk
Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa, tel.: 22 623 82 23, fax: 22 623 82 25

wlr.com.pl

