Nowe Zasady Gospodarki Finansowej
w Spółdzielniach Mieszkaniowych w 2018 roku
Warszawa 18.04.2018 r. Best Western Hotel Felix, ul. Omulewska 24
(godziny szkolenia 10:30 - 15:30)

369,00 zł + VAT/os.
W cenie szkolenia: (autorskie materiały szkoleniowe, przybory piśmiennicze, serwis kawowy,
obiad w restauracji, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)

Uczestnicy otrzymają w materiałach wzór sprawozdania Zarządu z działalności.

Program szkolenia :
1. Nowe wymogi dotyczące sprawozdania zarządu z działalności spółdzielni
a) Informacje ogólne o stanie majątkowym i finansowym spółdzielni;
b) Identyfikacja czynników ryzyka i zagrożeń;
c) Informacje uściślając o zdarzeniach istotnych i przewidywanym rozwoju;
d) Informacje w postaci wskaźników finansowych, niefinansowych oraz zagadnień pracowniczych;
e) Nietypowe umowy rodzące zobowiązania
2. Fundusze spółdzielni po nowelizacji a możliwość pokrycia strat;
3. Podział wyniku finansowego, przyczyny braku możliwości pokrycia indywidualnych niedopłat z zysku
4. Ewidencja i rozliczenie funduszu remontowego wg nowych regulacji;
5. Sposób podejmowania decyzji w przypadku decyzji przekraczających zakres czynności zwykłego
zarządu;
6. Niezbędne regulacje statutowe dotyczące gospodarki finansowej spółdzielni;
a) sposób naliczania opłat
b) zbycie lokalu i rozliczenia z osobami uprawnionymi
7. Białe certyfikaty- ewidencja i rozliczenie
8. Omówienie najnowszych interpretacji podatkowych
9. Nowe regulacje dotyczące środków trwałych ( KRS nr 11)

Wykładowca Pani Helena Pospieszyńska - lustrator, wykładowca tematyki związanej z finansami spółdzielni
mieszkaniowych. Autorka wielu publikacji, współpracownik i współautor wyd. Wolter Kluwer - internetowego
Vademecum głównego księgowego, współautorka licznych publikacji dotyczących gospodarki finansowej spółdzielni
i problemów stosowania jej w praktyce, dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w obsłudze i doradztwie w
Spółdzielniach Mieszkaniowych

Formularz Zgłoszeniowy
Nowe Zasady Gospodarki Finansowej
w Spółdzielniach Mieszkaniowych w 2018 roku
Termin Szkolenia
Miejsce Szkolenia
Cena Szkolenia

18 kwiecień 2018 r. godzina 10:30 – 15:30
Warszawa, ul. Omulewska 24, Best Western Hotel Felix
369 zł + VAT
Państwa Dane Rozliczeniowe:

Nazwa spółdzielni/firmy:

Adres :

NIP :
Forma Płatności

Przelew po otrzymaniu faktury
Osoby Zgłaszane na Szkolenie

Lp.

Imię i Nazwisko :

Stanowisko :

Telefon do osoby
zgłaszanej:

Adres email do osoby
zgłaszanej :

1.
2.
3.
4.
5.

…….……………
Data i podpis
Przy zgłoszeniu minimum 2 osób – 5% rabatu !
Zgłoszenie przez stronę www.kcrp.pl – dodatkowe 5% rabatu
Zgłoszenia proszę przesyłać faksem na numer (32) 700 79 19 lub mailowo na adres biuro@kcrp.pl

