REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ZIELONEJ GÓRZE

Zielona Góra, 2017-04-18
RIO.II.1422.10.2017

Sz. P.
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin
Starostowie Powiatów
Marszałek Województwa Lubuskiego
Jednostki Samorządu Terytorialnego
Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem i pytaniami zgłaszanymi przez JST,
w dniu 15 maja 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych
- wybrane problemy i najczęściej występujące nieprawidłowości
w sprawozdaniach jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych i zakładów
budżetowych oraz pracowników służb finansowych.
Szkolenie prowadzić będą: Lucyna Kuśnierz (z-ca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie) i Krystyna Gąsiorek (starszy specjalista - Wydział Informacji,
Analiz i Szkoleń - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie).
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13);
godzina rozpoczęcia - 9.30.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042
9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności.
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 11 maja 2017 roku wyłącznie poprzez
formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl
Ilość miejsc ograniczona.
W załączeniu przekazujemy program szkolenia.
Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15.
Z poważaniem
Z-ca Prezesa Izby
(-) Halina Lasota

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ZIELONEJ GÓRZE
Szkolenie

Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych
- wybrane problemy i najczęściej występujące nieprawidłowości
w sprawozdaniach jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
(szkolenie dla księgowych samorządowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników służb finansowych JST)

Termin:

15 maja 2017 r.

Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13)
Godzina rozpoczęcia: 9.30
Prowadzące: Lucyna Kuśnierz, Krystyna Gąsiorek
Koszt uczestnictwa: 180 zł/os.

UWAGA!
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 11 maja 2017 roku wyłącznie poprzez
formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl
PROGRAM
1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań budżetowych z uwzględnieniem m.in.:
a) najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości podczas analizy tych sprawozdań:
- należności niewymagalne, w tym rozłożenie na raty lub odroczony termin płatności w sprawozdaniu
Rb-27S;
- wykazywanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rocznym sprawozdaniu Rb-28S;
- zobowiązania „na minus” w sprawozdaniu Rb-28S;
- odpisy amortyzacyjne i równowartość odpisów amortyzacyjnych a dane w Rb-30S w tym zakresie;
b) wynikających z instrukcji w zakresie prawidłowego ich sporządzania:
- wykazanych danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ a sprawozdanie Rb-27S;
- bilansowanie się poszczególnych paragrafów w sprawozdaniu Rb-27S;
- należności netto w sprawozdaniu Rb-30S oraz Rb-34S;
c) wyjaśnień i interpretacji Ministerstwa Finansów.
2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych z uwzględnieniem m.in.:
a) najczęściej występujących błędów przy sporządzaniu i przekazywaniu sprawozdań w zakresie operacji
finansowych;
b) wykazywania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym zobowiązań z tytułu umów
nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót
budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu;
c) nieprawidłowości w wykazywaniu zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniu Rb-Z a zobowiązania
wymagalne wykazywane w sprawozdawczości budżetowej;
d) ustalania wartości nominalnej zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego;
e) prawidłowości wykazywania danych w części D sprawozdania Rb-Z;
f)
należności oraz wybrane aktywa finansowe wyłączone z wykazywania w sprawozdaniu Rb-N;
g) szczegółowe omówienie wykazywania danych w wierszach: „pożyczki”, „depozyty”, „należności
wymagalne” i „należności pozostałe” sprawozdania Rb-N;
h) należności i wybrane aktywa finansowe wykazywane w sprawozdaniu Rb-ZN.
3. Praktyczna analiza wyjaśnień Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdawczości w zakresie
operacji finansowych.
4. Pytania i konsultacje indywidualne

