www.szkolenia.wolterskluwer.pl

Szkolenie produktowe:
Zasady ewidencjonowania majątku jednostki oraz prowadzenia inwentaryzacji w
systemie Progman Majątek Web - warsztaty komputerowe

Terminy i miejsce:
Wałbrzych, 2019.08.30 Warszawa, 2019.09.16 Olsztyn, 2019.09.18 Zielona Góra, 2019.09.19 Poznań, 2019.09.20 Toruń,
2019.09.25 Łódź, 2019.09.27 Katowice, 2019.09.27

Program
1. Definiowanie słowników: Grupy składników, Umiejscowienie, Osoby odpowiedzialne.

2. Określenie stylu numeru inwentarzowego.

3. Kryteria podziału majątku będącego w dyspozycji jednostki.

4. Zasady wprowadzania niskocennych składników majątku jednostki:
●
●
●

ewidencja ilościowa i ilościowo-wartościowa,
zbiorowe przychody,
wprowadzanie zmian osób odpowiedzialnych, umiejscowień.

5. Sposoby ewidencjowania środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych:
●
●

amortyzacja,
zasady ewidencjonowania zmiany wartości/umorzenia, stawki amortyzacyjnej, osób odpowiedzialnych, umiejscowień.

6. Zasady przygotowania typowych dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi (OT, LT, PT) oraz
sporządzania zestawień.

7. Sposoby znakowania majątku jednostki.

8. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji:

●
●
●
●

pojęcie, sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku,
przygotowanie dokumentacji (zarządzenie, oświadczenia osób),
tworzenie arkuszy spisu z natury,
rozliczanie niedoborów i nadwyżek poinwentaryzacyjnych.

Prelegenci
Zespół trenerów z systemów finansowo-księgowych linii Progman

Michał Grosz - Senior Product Manager

Absolwent Informatyki i Ekonometrii Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie oraz studiów podyplomowych –
Rachunkowość Przedsiębiorstw na Politechnice Gdańskiej. Ukończył specjalistyczny kurs z zakresu kadr – płac w ODDK.
Zajmuje się projektowaniem, rozwojem, wdrażaniem oraz szkoleniami z zakresu oprogramowania kadrowo – płacowego i
finansowo – księgowego systemów informatycznych Progman od 2007 roku.
Bardzo żywiołowy i zorganizowany w pracy, w związku z czym swoje zainteresowanie – wędkarstwo spinningowe i
spławikowe - traktuje jednocześnie jako formę aktywnego relaksu.

Dawid Suprynowicz - Product Manager

Posiada wykształcenie kierunkowe w zakresie finansów i rachunkowości, które zdobył na Uniwersytecie
Gdańskim. Codzienny kontakt z Klientami oraz uczestniczenie w procesie wsparcia posprzedażowego bezpośrednio
przekłada się na jego relewantny udział w rozwoju systemów finansowo-księgowych. Regularnie prowadzone szkolenia oraz
wdrożenia dla jednostek sektora finansów publicznych nieustannie poszerzają jego doświadczenie. Stanowi ono
uzupełnienie bogatej wiedzy merytorycznej z zakresu finansów oraz księgowości. Prywatnie osoba energiczna, emanująca
pozytywną energią.

Informacje o cenie i terminach
Cena szkolenia:
360,00 zł / os netto 442,80 zł / os brutto
Termin i miejsce:
30.08.2019, Wałbrzych
16.09.2019, Warszawa
18.09.2019, Olsztyn
19.09.2019, Zielona Góra
20.09.2019, Poznań
25.09.2019, Toruń
27.09.2019, Łódź
27.09.2019, Katowice
Czas trwania:
6 godzin

Zgłoszenia
Kontakt w sprawie szkolenia:
Rafał Rymkiewicz tel. +48 516 005 818 rafal.rymkiewicz@wolterskluwer.com

