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BILANS – ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ 
SPORZĄDZENIE JEDNOSTKOWEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 
   
 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE STACJONARNE NA SALI 
(w przypadku wprowadzenia zmian dotyczących ograniczeń w organizowaniu zgromadzeń 

– szkolenie odbędzie się w formie online) 

 

Informacje organizacyjne: 

 
TERMIN SZKOLENIA 

 
13 grudnia 2021 (poniedziałek) 

 
PROWADZĄCY 

 
KRZYSZTOF SOBALA 

 
GODZINY SZKOLENIA 

 
10:00 – 16:00 

MIEJSCE SZKOLENIA 
HOTEL WIELSPIN – PUSZCZYKOWO (k. Poznania) 

 UL. WYSOKA 8 

CENA SZKOLENIA 
450,00 zł netto + VAT / 1 osobę – cena zawiera 

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, lunch, 
certyfikat udziału 

 
KONTAKT 

 
karolina.marzec@tax-duty.pl 
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BILANS 
ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ SPORZĄDZENIE 

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ZA 2021    

 

PROGRAM 
 

1. Zmiany  w  regulacjach  prawnych  mające  wpływ  na  sprawozdanie  finansowe. 
1.1 Zmiany  w  polskim  prawie  bilansowym  i  prawie  handlowym. 
1.2 Prawa  do  uproszczeń  w  świetle  rzetelnego  i  jasnego  obrazu  sytuacji  majątkowej,  
      finansowej  i  wyniku  finansowego.  
1.3 Elektronizacja  sprawozdań  finansowych – problemy  praktyczne. 
1.4 Obowiązki  osób  sporządzających  i  podpisujących  sprawozdanie  finansowe – terminowość  

sporządzenia, upublicznienie  sprawozdania  finansowego,  
 
2. Ogólne  zasady  sporządzania  sprawozdania  finansowego  i  zamykania  ksiąg  rachunkowych 
2.1 Czynności  przygotowawcze – sprawdzanie  poprawności  i  kompletności  zapisów. 
2.2 Inwentaryzacja – przeprowadzenie, rozliczenie  i  wprowadzenie do  ksiąg   
      rachunkowych. 
2.3 Jednostki  powiązane  i  trwale zaangażowane  w  kapitale  innej  jednostki. 
3. Zagadnienia  szczegółowe. 
3.1 Elementy  bilansu – ujęcie, wycena  i  prezentacja  poszczególnych  aktywów  i   
      pasywów.    
3.2 Rachunek  zysków  i  strat – poprawność  prezentacji  w  poszczególnych  pozycjach   
      sprawozdania. 
3.3 Zdarzenia  po  dniu  bilansowym. 
3.4 Informacja  dodatkowa – wprowadzenie  do  sprawozdania  finansowego (zakres  

ujawnianych  danych)  oraz  dodatkowe  informacje  i  objaśnienia (zakres  objaśnień  oraz  
powiązanie  z  elementami  sprawozdania  finansowego).Rozliczenie  różnicy  pomiędzy  
podstawą  opodatkowania  podatkiem  dochodowym  a  wynikiem  finansowym  brutto. 

3.5 Rachunek  przepływów  pieniężnych – zasady  sporządzania, powiązanie  danych  ksiąg  
rachunkowych  z  ujawnieniami  w  sprawozdaniu  z  przepływów.   

3.6 Zestawienie  zmian  w  kapitale  własnym – zakres  i  szczegółowość  ujawnianych  pozycji. 
3.7 Sprawozdanie   z  działalności. 
4. Procedura  zamknięcia  ksiąg  rachunkowych. 
5. Przygotowanie  ksiąg  rachunkowych  do  badania. 
6. Zatwierdzanie  sprawozdania  finansowego.  
7. Najczęściej  występujące  nieprawidłowości  w  sprawozdaniu. 
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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.     
 


