Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego – 180 godz. zajęć
Program nauczania:
1. Majątek przedsiębiorstwa jako przedmiot rachunkowości
1.1. Pojęcie i metody rachunkowości
1.2. Charakterystyka majątku przedsiębiorstwa
1.2.1. Istota i klasyfikacja zasobów majątkowych (aktywów)
1.2.2. Istota i klasyfikacja źródeł finansowania zasobów majątkowych (pasywów)
1.3. Bilans jako element sprawozdania finansowego
1.3.1. Istota i struktura rocznego sprawozdania finansowego
1.3.2. Znaczenie równania bilansowego w systemie rachunkowości
1.3.3. Istota, cechy i formy bilansu
2. Operacje gospodarcze i ich wpływ na zmiany majątku przedsiębiorstwa
2.1 Wpływ operacji gospodarczych na zmiany bilansu
2.1.1. Operacje bilansowe
2.1.2. Operacje wynikowe
2.2. Dokumentowanie operacji gospodarczych
2.2.1. Istota i klasyfikacja dowodów księgowych
2.2.2. Opracowanie i przechowywanie dowodów księgowych
3. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach
3.1. Konto jako podstawowe urządzenie księgowe
3.1.1. Pojęcie, budowa i rodzaje kont
3.1.2. Funkcjonowanie kont bilansowych
3.1.3. Zasada podwójnego zapisu i konsekwencje jej stosowania
3.1.4. Zestawienie obrotów i sald
3.2. Księgi rachunkowe
3.2.1. Pojęcie i struktura ksiąg rachunkowych
3.2.2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
3.2.3. Poprawianie błędów księgowych
3.2.4 Przykładowe księgowania na kontach bilansowych i wynikowych
4. Podział i łączenie kont
4.1. Podział poziomy; zasady funkcjonowania kont analitycznych
4.2. Łączenie kont; zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych
4.3. Podział pionowy kont
4.3.1. Zasady funkcjonowania kont głównych i korygujących
4.3.2. Zasady funkcjonowania kont wynikowych
5. Środki pieniężne
5.1. Obrót pieniężny
5.2. Rozliczenie transakcji w walutach obcych
6. Rozrachunki
6.1. Istota i podział rozrachunków
6.2. Rozrachunki z tytułu dostawi usług
6.3. Rozrachunki z tytułu ceł, podatkowi ubezpieczeń społecznych
6.3.1. Rozrachunki z instytucjami publicznoprawnymi
6.3.2. Podatek od towarów i usług VAT
6.4. Rozrachunki z pracownikami
6.5. Pozostałe rozrachunki
7. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
7.1. Istota, dokumentacja i ewidencja wynagrodzeń
7.2. Lista płac-podstawowy dokument naliczania wynagrodzeń
8. Materiały
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8.1. Dokumentacja i rozliczenie zakupu materiałów
8.2. Wycena i ewidencja zakupu materiałów
8.3. Wycena i ewidencja rozchodów materiałów według rzeczywistych cen zakupu
8.4. Wycena i ewidencja rozchodów materiałów według stałych cen ewidencyjnych
8.5. Ewidencja i rozliczenie kosztów zakupu materiałów
9. Środki trwałe
9.1. Zasady wyceny, dokumentacji i ewidencji środków trwałych
9.2. Ewidencja pod stawowych zmian w środkach trwałych
10. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
10.1. Etapy ewidencji i rozliczania kosztów
10.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
10.3. Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji podstawowej
10.4. Rozliczenie kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży
11. Produkty pracy
11.1. Dokumentacja, wycena i ewidencja produktów pracy
11.2. Dokumentacja, wycena i ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych
12. Ewidencja kształtowania się wyniku w różnych rodzajach działalności gospodarcze
12.1. Podział działalności gospodarczej
12.2. Przychody i koszty działalności operacyjnej
12.2.1. Wynik ze sprzedaży w działalności handlowej
12.2.2. Wynik ze sprzedaży w działalności produkcyjnej
12.2.3. Wynik ze sprzedaży w działalności usługowej
12.3. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
12.4. Przychody i koszty finansowe
12.5. Straty i zyski nadzwyczajne
12.6. Procedura ustalania wyniku finansowego
13. Koszty podstawowej działalności operacyjnej
13.1. Klasyfikacja kosztów działalności operacyjnej
13.2. Przekroje ewidencyjne kosztów działalności operacyjnej
13.2.1. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
13.2.2. Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym
14. Zasady ustalania wyniku finansowego a warianty sprawozdawcze rachunku zysków i strat
14.1. Wynik ze sprzedaży
14.1.1. Ewidencyjne ustalenie wyniku ze sprzedaży w sposób kalkulacyjny
14.1.2. Ewidencyjne ustalenie wyniku ze sprzedaży w sposób porównawczy
14.2. Wynik finansowy netto
14.2.1. Powiązanie kosztów działalności operacyjnej z ustaleniem wyniku
14.2.2. Ustalenie i prezentacja wyniku finansowego w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat
14.2.3. Ustalenie i prezentacja wyniku finansowego w porównawczym rachunku zysków i strat
15. Podatek dochodowy w działalności gospodarczej.
15.1. Zakres podmiotowy tego podatku.
15. 2. Przychody opodatkowane oraz zwolnione.
15. 3. Koszty uzyskania przychodu.
15. 4. Wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
15. 5. Dochód oraz podstawa opodatkowania.
16. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa:
16.1 Bilans,
16.2 rachunek Zysków i Strat - wariant porównawczy i kalkulacyjny
17. Zajęcia komputerowe z wykorzystaniem programu SYMFONIA lub REWIZOR:
17.1 nauka samodzielnej obsługi programu księgowego w tym:
17.1.1. wprowadzanie operacji finansowych m.in. :
- faktur zakupu oraz sprzedaży,
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- obrót towarowy WZ, PZ, RW,
- WB, KW, KP, LP, LT etc.
17.1.2 tworzenie bilansu otwarcia , kręgu kosztowego oraz bilansu zamknięcia,
17.1.3 tworzenie raportów,
17.1.4 generowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego,
17.1.5 zatoczenie pełnego koła od Bilansu otwarcia po sprawozdanie finansowe na koniec roku obrotowego.
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