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BILANS – ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ 
SPORZĄDZENIE JEDNOSTKOWEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 
   
 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ON-LINE  

 

Informacje organizacyjne: 

 
TERMIN SZKOLENIA 

 
08 grudnia 2020 (wtorek) 

 
PROWADZĄCY 

 
KRZYSZTOF SOBALA 

 
GODZINY SZKOLENIA 

 
10:00 – 15:00 

TRYB ONLINE 
250,00 zł netto + VAT / 1 osobę – cena zawiera 

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe 
 

KONTAKT 
 

karolina.marzec@tax-duty.pl 

 

Po uiszczeniu opłaty 15 min. przed szkoleniem uczestnik uzyskuje link do 
strony internetowej, po kliknięciu którego będzie uczestniczył w szkoleniu. 
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BILANS 
ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ SPORZĄDZENIE 

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ZA 2020    

 
PROGRAM 
 

1. Ogólne  zasady  sporządzania  rocznego  sprawozdania  finansowego : 
a) podstawy  prawne  (krajowe  i  międzynarodowe), 
b) jednostki  objęte  postanowieniami  ustawy  o  rachunkowości, 
c) jednostka  mikro, 
d) jednostka  mała, 
e) „pełne”  sprawozdanie  finansowe, 
f) uproszczenia  w  sporządzaniu  sprawozdań  finansowych, 
g) jednostki  podlegające  badaniu  sprawozdań  finansowych, 
h) zasady  rachunkowości, 
i) przygotowanie  do  sporządzenia  sprawozdania  finansowego, 
j) inwentaryzacja, jej  rozliczenie  i  ujęcie  w  księgach  rachunkowych, 
k) wprowadzenie  do  sprawozdania  finansowego. 

 
2. Wpływ  epidemii  COVID – 19  na  ewidencję  księgową  i  sprawozdawczość  finansową: 
a) koszty  poniesione  w  związku  z  COVID - 19, 
b) przychody  uzyskane  w  związku  z  COVID – 19, 
c) wpływ  epidemii  na  sprawozdawczość  finansową.  

 
3. Bilans : 
a) układ  bilansu, 
b) zasady  wyceny  pozycji  bilansowych, 
c) wartości  niematerialne  i  prawne, 
d) rzeczowe  aktywa  trwałe, 
e) należności  długoterminowe, 
f) inwestycje  długoterminowe, 
g) długoterminowe  rozliczenia  międzyokresowe, 
h) zapasy, 
i) należności  krótkoterminowe, 
j) inwestycje  krótkoterminowe, 
k) krótkoterminowe  rozliczenia  międzyokresowe, 
l) należne  wpłaty  na  kapitał  (fundusz)  podstawowy, 
m) udziały  (akcje)  własne, 
n) kapitał  (fundusz)  własny, 
o) rezerwy  na  zobowiązania, 
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p) zobowiązania  długoterminowe, 
q) zobowiązania  krótkoterminowe, 
r) bierne  rozliczenia  międzyokresowe. 

 
4. Rachunek  zysków  i  strat : 
a) ogólna  charakterystyka  (wariant  porównawczy  i  kalkulacyjny), 
b) ustalanie  wyniku  ze  sprzedaży  (przychody, koszty), 
c) pozostałe  przychody  i  koszty  operacyjne, 
d) przychody  i  koszty  finansowe, 
e) pozostałe  przychody  i  koszty  operacyjne, 
f) wynik  finansowy  brutto  i  netto. 

 
5. Odroczony  podatek  dochodowy. 

 
6. Dodatkowe  informacje  i  objaśnienia – obligatoryjne  elementy. 
 
7. Sprawozdanie  z  działalności. 

 
8. Oświadczenie  na  temat  informacji  niefinansowych. 

     
9. Sprawozdanie  z  płatności  na  rzecz  administracji  publicznej. 

 
10. Inne  obowiązki  sprawozdawcze. 

 
11. Odpowiedzialność  karna  w  ustawie  o  rachunkowości.   

 
SYLWETKA TRENERA 
 

 

    KRZYSZTOF 

       SOBALA 

                 PARTNER BIZNESOWY TAX & DUTY 
                     biegły  rewident, dyplomowany  księgowy 

Wieloletni  wykładowca  w  Stowarzyszeniu  Księgowych  w  Polsce  na  kursach  księgowości  od  
podstaw  do  głównego  księgowego  oraz  na  kursach  w  ramach  obligatoryjnego  kształcenia  dla  
biegłych  rewidentów. Ukończył  studia  podyplomowe  z  Analizy  finansowej  i  controllingu  na  
Akademii  Ekonomicznej  w  Poznaniu. Wieloletni  główny  księgowy  i  dyrektor  finansowy  w  
firmach  produkcyjnych. Obecnie  zajmuje  się  wsparciem  firm  z  zakresie  rachunkowości, ustalania  
kosztów  wytworzenia, analizy  finansowej, przekształcaniem  podmiotów  gospodarczych oraz  
wykorzystaniem  programów  finansowo – księgowych  dla  optymalizacji  kosztów  działalności. 
Tworzy  dedykowane  rozwiązania  pod  konkretne  potrzeby  podmiotów  gospodarczych  w  zakresie  
budżetowania  i  controllingu.     
 


