Program ramowy kursu
SAMODZIELNY KSIĘGOWY NA KSIĘGACH HANDLOWYCH (I i II stopnia) - 160 g/l
I. Podstawy Rachunkowości – I stopień – 20 g/l
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Charakterystyka podmiotów gospodarczych
Podstawowe pojęcia i zadania rachunkowości
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Dowody księgowe
Charakterystyka kont księgowych
Poprawianie błędów księgowych
Budowa bilansu – środki gospodarcze i źródła ich finansowania
Rodzaje kosztów i przychodów
Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów
Charakterystyka i rodzaje podstawowych sprawozdań finansowych
Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości

II. Rachunkowość finansowa – II stopień – 80 g/l
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Charakterystyka i ewidencja majątku trwałego
-klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- metody amortyzacji
- ewidencja zmian w środkach trwałych
- środki trwałe w budowie
Ewidencja środków pieniężnych, papierów wartościowych, kredytów
-ewidencja i wycena środków pieniężnych w kasie
- ewidencja i wycena środków pieniężnych na rachunkach bankowych
- ewidencja i wycena innych środków pieniężnych i aktywów pieniężnych
- ewidencja i rozliczanie kredytów i pożyczek
Ewidencja i charakterystyka rozrachunków z kontrahentami
- należności i zobowiązania z tytułu dostaw
- rozrachunki w walutach obcych – różnice kursowe
- rozrachunki sporne
Wybrane zagadnienia z podatku od towarów i usług VAT
Ewidencja rozrachunków z pracownikami
-charakterystyka rozrachunków z pracownikami
- ewidencja i dokumentacja rozrachunków z pracownikami
- pozostałe rozrachunki z pracownikami – delegacje, ryczałty
Wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
Ewidencja rozrachunków publiczno prawnych (podatki, ZUS)
Ewidencja materiałów, towarów, produktów i usług
-charakterystyka i klasyfikacja zapasów materiałów i towarów
- metody wyceny
- ewidencja zakupu i rozchodu materiałów i towarów
- ustalanie i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
- ewidencja, dokumentacja i wycena produktów i usług
- ustalanie i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych
Ewidencja i rozliczanie kosztów i przychodów
- układ rodzajowy kosztów
- układ kalkulacyjny kosztów
- koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne
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- ewidencja sprzedaży i innych przychodów
10. Ustalanie wyników finansowych
11. Charakterystyka kapitałów własnych
- pojęcie kapitałów własnych
- ewidencja kapitałów

III. Warsztaty komputerowe – 60 g/l
Przykład całościowy obejmujący ewidencję najczęściej występujących zdarzeń gospodarczych, sporządzanie
zestawień, deklaracji, bilansu, rachunku zysków i strat.
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