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Jak działa krąg kosztów?
Zasady księgowości
firmy produkcyjnej
WROCŁAW

kursy@wroclaw.skwp.pl

CEL:
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących
prowadzenia księgowości w firmie produkcyjnej.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie
przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
Metody pracy i materiały szkoleniowe:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z
elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i
techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania
problemów.
W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez
wykładowcę.
Efektem kształcenia na kursie będzie:
- poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności
zawodowych z zakresu rozliczania produkcji na kontach księgowych i sporządzania na ich
podstawie sprawozdania finansowego,
- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte
działania.

PROGRAM:
Plan nauczania
1.
Na jakich kontach ewidencjonować koszty, a na jakich zapasy?
2.
Jak działa krąg kosztów?
3.
Czy konieczne jest prowadzenie ewidencji w dwóch układach kosztów?
4.
Jak rozliczyć koszty produkcji w układzie rodzajowym?
5.
Który wariant rachunku zysków i strat wybrać?
6.
Z czego wynika zmiana stanu produktów i co tak naprawdę oznacza?
7.
Czemu służy ewidencja obrotów wewnętrznych?
8.
W jaki sposób rozliczenia międzyokresowe wpływają na wynik finansowy?
9.
Kiedy ewidencjonować zapasy według cen ewidencyjnych a kiedy według
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rzeczywistych?
10. Skąd się wziął wzór na odchylenia od cen ewidencyjnych?
11. Kiedy kończy się handel a zaczyna produkcja?
Wykładowca: dr Zofia Wierzbińska

ORGANIZACJA:
Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.
Zajęcia w godz. 9.00-15.30.
Czas trwania kursu: 8 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Sposób i forma zaliczenia:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu
słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2
rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

INFORMACJE DODATKOWE:
W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe,
•przerwy kawowe.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres
e-mail podany w zgłoszeniu.
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