FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 13 września 2019 roku na szkolenie na temat:

Rachunkowość organizacji pozarządowych w 2019
Cele i korzyści ze szkolenia:
-

Przedstawienie przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących NGO, z uwzględnieniem zmian
na przestrzeni ostatnich lat.
Wprowadzenie w problematykę polityki rachunkowości, koniecznych i korzystnych przepisów wewnętrznych.
Nauka podstawowych założeń rachunkowości i księgowości NGO, z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji
ze względu na zmiany przepisów.
Przedstawienie Zakładowego Planu Kont dla organizacji pozarządowej.
Przedstawienie rachunku wyników NGO i innych ewidencji księgowych w oparciu o specyfikę działań
organizacji i ich cele.
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, w tym rozróżnienie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej
oraz działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego, zbiórek publicznych etc.
Zapoznanie z obowiązującymi wzorami sprawozdawczości finansowej w połączeniu z kontami bilansowymi
i wynikowymi
Zapoznanie z wymogami informacji dodatkowej.
Wprowadzenie w podstawowe założenia sprawozdawczości podatkowej.

Adresaci szkolenia:
Księgowi, pracownicy, wolontariusze, przedstawiciele organów organizacji pozarządowych i osoby zainteresowane
specyfiką działań tych jednostek.
Prowadzący szkolenie:
Doktor, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, długoletni i certyfikowany księgowy prowadzący własną
praktykę dla podmiotów III sektora i ekonomii społecznej, doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości
NGO. Autor popularnej publikacji Rachunkowości fundacji i stowarzyszeń, publikowanej od 2013 roku w czterech
wydaniach i kilkutysięcznym nakładzie. Wydanie czwarte, zawierające zmiany
Program szkolenia:
I.
1.
2.
3.

Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce
Podstawowe pojęcia: NGO, III sektor, księgowość, rachunkowość, non profit, non for profit etc.
Fundacje a stowarzyszenia - różnice i podobieństwa, zakładanie, korzyści z wyboru.
Podstawowe akty prawne, niezbędne na półce księgowego organizacji pozarządowej (ustawa o fundacjach,
ustawa Prawo o stowarzyszeniach, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, inne).

4.
5.
6.
7.

Cele statutowe organizacji pozarządowych i stosunek do nich ustawodawstwa RP.
Działalność statutowa, działalność pożytku publicznego, organizacja pożytku publicznego.
Statut - najważniejszy wewnętrzny akt prawny i jego rola dla księgowości NGO.
Zwolnienia podatkowe w organizacji pozarządowej - w oparciu o omówione akty prawne (podatek dochodowy
od osób prawnych, zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych, zwolnienia od opłat skarbowych i
lokalnych).
II.
Rachunkowość organizacji pozarządowych - podstawowe pojęcia i zasady
1.
Specyfika księgowości organizacji pozarządowych; różnice w rachunkowości podmiotów komercyjnych
i NGO.
2.
Funkcje i zakres rachunkowości w III sektorze gospodarczym.
3. Polityka rachunkowości - wewnętrzny akt prawny regulujący księgowość jednostki.
4.
Konieczne i korzystne elementy polityki rachunkowości w jednostce III sektora.
III.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych w organizacji pozarządowej - praktyka.
1.
Konto księgowe i zespoły kont.
2.
Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej.
3.
Wzory sprawozdań finansowych w NGO.
4.
Otwarcie kont i rozpoczęcie ewidencji na kontach organizacji pozarządowej.
5.
Fundusz założycielski i inne fundusze, majątek trwały NGO, środki pieniężne i pozostałe aktywa.
6.
Należności i zobowiązania w organizacji pozarządowej: rozrachunki z kontrahentami, rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń, pozostałe rozrachunki.
IV.
Przychody i koszty w organizacjach pozarządowych.
1.
Przychody organizacji pozarządowej i podstawowe informacje o zapisach.
2.
Koszty w organizacji pozarządowej - specyfika i istota ewidencji w NGO, podział kosztów (koszty ogólnego
zarządu, koszty działań statutowych).
3.
Układy rodzajowe kosztów, wskazówki co do stosowania, zasada ewidencji na kontach.
4.
Zasada współmierności przychodów i kosztów w NGO - rozliczanie działalności statutowej nieodpłatnej:
składek członkowskich, dotacji, darowizn, zbiórek publicznych, wolontariatu.
5.
Rozliczanie działalności statutowej odpłatnej, zasady funkcjonowania.
6.
Status organizacji pożytku publicznego - podstawy prawne.
7.
Rozliczanie przychodów i kosztów 1% PIT.
8.
Pozostałe przychody i koszty.
V.
Zamknięcie roku obrachunkowego i sporządzenie sprawozdania finansowego w NGO.
1.
Inwentaryzacja, definicja, terminy i metody.
2.
Zestawienie obrotów i sald.
3.
Sprawozdawczość finansowa na zakończenie roku obrachunkowego.
VI.
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w niektórych organizacjach pozarządowych ze zmianami
w roku bieżącym.
1.
Podstawy prawne i warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
2.
Zasady prowadzenia zapisów.

3.
4.
VII.
1.
2.
3.
4.

Zestawienie przychodów i kosztów - wzór, zasady funkcjonowania.
Zestawienie przepływów finansowych - wzór, zasady funkcjonowania.
Obowiązki i zwolnienia podatkowe w organizacji pozarządowej.
Podstawowe obowiązki w ramach podatku CIT, deklaracja CIT-8 z załącznikami.
Obowiązki w zakresie zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych.
Deklaracje wymagane i terminy.
Podatek VAT w NGO - podstawowe informacje.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi, ul. Jaracza 74 w dniu
13 września 2019 r. w godzinach 10.00 – 15.00.
\

Cena szkolenia wynosi 379 zł netto przy zgłoszeniu do 3 września 2019. Cena po 3 września 2019 wynosi
419 zł netto. RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury w
dniu szkolenia. W cenie szkolenia materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 9 września 2019 r.
na adres mailowy biuro@frdl-lodz.pl wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, faksem na numer wysyłając uzupełnioną kartę
zgłoszenia 42 / 288 12 86, lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres mailowy
k.marciniak@frdl-lodz.pl
Zgłoszenie na szkolenie nt. Rachunkowość organizacji pozarządowych w 2019.
w dniu 13 września 2019 r.
Instytucja (dane do faktury)
Nabywca FV ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ..................................................................................... Adres: …………..........................................................................................................
Odbiorca FV …………………………………………………… Adres: …………..........................................................................................................
Tel: ..................................................................................... E-mail: ........................................................................................................................
Osoby delegowane do udziału w szkoleniu (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz stanowiska uczestnika szkolenia):
1. .............................................................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (niepotrzebne
skreślić) TAK / NIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH OTWARTYCH organizowanych przez FRDL - Centrum Szkoleniowe w Łodzi
zamieszczony w niniejszym serwisie internetowym ośrodka.

…………………….……..……..
podpis

