KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS
zaprasza na cykl ośmiu webinariów dla tłumaczy wszystkich języków
KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
Daty: 23 i 30 kwietnia, 7 i 14 maja 2020 – po dwa webinaria w każdy czwartek (o godz. 11:00 i 12:30)
Prowadzi dr Agata Kocia – doktor nauk ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego, absolwentka studiów MBA w Suffolk University w Bostonie oraz studiów licencjackich w
Auburn University w Alabamie. Wieloletni dydaktyk rachunkowości oraz analizy sprawozdań w jęz.
polskim i angielskim. Wykonuje również tłumaczenia ekonomiczne i korekty tekstów akademickich z
zakresu rachunkowości.

Tematy:
Webinarium I - 23.04.2020 r. godz. 11:00 – Wprowadzenie do księgowania i sprawozdawczości
finansowej: sposób księgowania na kontach zdarzeń bilansowych i wynikowych (z przykładami);
podstawowa terminologia związana z kontem księgowym; zarys sprawozdań finansowych - bilansu,
rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych oraz rachunku zmian w kapitale własnym
Webinarium II – 23.04.2020 r. godz. 12:30 – Księgowanie aktywów: księgowanie aktywów i pasywów,
przede wszystkim rzeczowych aktywów trwałych, zapasów, należności, zobowiązań i kredytów;
omówienie zasad wyceny aktywów
Webinarium III – 30.04.2020 r. godz. 11:00 – Księgowanie przychodów i kosztów (część 1): podstawowe
zasady księgowania kosztów według grup rodzajowych; sposób klasyfikacji kosztów; zasada
memoriałowa; zasada współmierności kosztów i przychodów
Webinarium IV – 30.04.2020 r. godz. 12:30 – Księgowanie przychodów i kosztów (część 2): zasady
księgowania kosztów według miejsca poniesienia kosztów; krąg kosztów; krótkie przedstawienie
typowych księgowań; dylematy z prawidłowym ujęciem kosztów
Webinarium V – 07.05.2020 r. godz. 11:00 – Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie: zasady i podstawowe
kategorie bilansowe oraz sposób wyceny aktywów i pasywów (wartość historyczna, odpisy aktualizujące)
Webinarium VI – 07.05.2020 r. godz. 12:30 – Rachunek zysków i strat: dwa warianty rachunku zysków i
strat - porównawczy i kalkulacyjny – omówienie w kontekście sposobu księgowania przychodów i kosztów;
krótkie omówienie podatku VAT i sposobu jego ujęcia w sprawozdaniach - bilansie i rachunku wyników
Webinarium VII – 14.05.2020 r. godz. 11:00 – Rachunek przepływów pieniężnych: dwa warianty
rachunku przepływów pieniężnych – wariant bezpośredni oraz wariant pośredni; różnica między metodą
kasową a metodą memoriałową; poprawny sposób rozumienia danych w rachunku przepływ pieniężnych
Webinarium VIII – 14.05.2020 r. godz. 12:30 – Rachunek zmian w kapitale własnym i noty objaśniające:
rachunek zmian w kapitale własnym i jego powiązanie z bilansem; typowe noty objaśniające dotyczące
inwestycji finansowych, podatków oraz kredytów

Wpisowe:

jedno webinarium
jeden dzień szkoleniowy
(2 webinaria)
pakiet 4 webinariów (księgowanie I-IV)
lub (sprawozdawczość fin. V-VIII)
cały cykl (8 webinariów)

dla członków BST,
LST, STP, ZTTP i
dla członków
słuchaczy studiów dla osób
PT TEPIS
podyplomowych
niezrzeszonych
50 zł
60 zł
75 zł
90 zł

110 zł

135 zł

160 zł
300 zł

200 zł
360 zł

250 zł
450 zł

Zgłoszenia prosimy kierować na adres tepis@tepis.org.pl
Terminy przyjmowania zgłoszeń:
21.04.2020 r. – na webinaria 23.04, część dotyczącą księgowania (webinaria I-IV) lub cały cykl
27.04.2020 r. – na webinaria 30.04
04.05.2020 r. – na webinaria 07.05 lub część dotyczącą sprawozdawczości fin. (webinaria V-VIII)
11.05.2020 r. – na webinaria 14.05
Kwestie organizacyjne:
Webinaria odbywają się na platformie ClickMeeting.
Uczestnicy rejestrują się samodzielnie na stronie https://pttepis.clickmeeting.com/
Biuro PT TEPIS potwierdza rejestracje po zaksięgowaniu wpłat na rachunku lub na podstawie potwierdzeń
przelewu.
Po potwierdzeniu uczestnicy otrzymują link do webinarium.
W związku z możliwością obejrzenia webinarium w późniejszym terminie nie zwracamy wpisowego
osobom, które nie będą mogły uczestniczyć w nim w terminie, kiedy będzie odbywać się na żywo.
Wpłaty prosimy przekazywać na konto PT TEPIS: 43 1020 1026 0000 1802 0214 2495, PKO BP II
O/Warszawa. W tytule prosimy o wskazanie, którego webinarium/dnia szkoleniowego/części dotyczy
dana wpłata.
Prawa autorskie autorów tekstów i materiałów:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawa autorskie do udostępnianych tekstów i innych materiałów,
uczestnicy zobowiązują się nie publikować ich ani nie udostępniać osobom trzecim.
Webinaria organizowane na zasadach non profit
Serdecznie zapraszamy!

