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Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców i ich
pracowników na szkolenie „Rachunkowość i sprawozdawczość działalności badawczo-rozwojowej
(B+R)”. Szkolenie adresowane jest do podmiotów z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, które realizują, bądź zamierzają realizować projekty badawczo-rozwojowe.
Cel szkolenia
Podniesienie kompetencji w zakresie dokumentowania, księgowania i rozliczania działalności
badawczo-rozwojowej. Uczestnicy zajęć poznają praktyczne aspekty właściwego rozliczania oraz
ewidencjonowania prac B+R. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane w
realizowaniu własnych projektów badawczo-rozwojowych lub przedsięwzięć zgłaszanych do
dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (np. funduszy Unii Europejskiej).
Dodatkowy panel:
Informacja na temat aktualnych możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Unii Europejskiej.
Program szkolenia
1. Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w Ustawie o rachunkowości oraz
Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR)
- definicja wartości niematerialnych i prawnych w świetle prawa bilansowego,
- zaliczki na WNiP,
- regulacje dotyczące WNiP w MSR
- problemy z identyfikacją wartości niematerialnych i prawnych ze względu na różnice pomiędzy
MSR a ustawą o rachunkowości
2. Dokumentowanie procesu faktycznego wytworzenia WNiP
- kryteria ujęcia jako składnika wartości niematerialnych
- wytworzenie składnika wartości niematerialnych we własnym zakresie
3. Analiza przesłanek zaliczenia prac rozwojowych do aktywów niematerialnych
4. Prace badawcze i rozwojowe – rozróżnienie
- ujęcie księgowe prac badawczych
- ujęcie księgowe prac rozwojowych

5. Podatkowe rozliczenie kosztów prac badawczo-rozwojowych
- działalność badawczo-rozwojowa w świetle Ustawy o podatku dochodowym
6. Kapitalizacja prac rozwojowych
- kryteria kapitalizacji
- wartość nakładów
- koszty podlegające aktywowaniu
- moment rozpoczęcia i zakończenia kapitalizacji
- kapitalizacja późniejszych nakładów
7. Wycena prac rozwojowych
8. Utrata wartości prac rozwojowych
- przesłanki utraty wartości
9. Prowadzenie prac badawczych i rozwojowych finansowanych z dotacji zewnętrznych
- ewidencjonowanie dotacji, kosztów oraz przychodów
10. Sprawozdawczość prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej
- ewidencja prac badawczo-rozwojowych
- sprawozdawczość do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)
Dodatkowy panel:
Informacja na temat aktualnych możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Unii Europejskiej.
Czas: 9.00-16.30 (szkolenie 8 h dydaktycznych + 30 minut panel informacyjny)
Miejsce szkolenia
KSWP Biuro Kielce
Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, piętro III 25-516 Kielce
Termin: 02.10.2018 r. lub 06.11.2018 r.
Koszt szkolenia: 600 zł netto/osoba. Szkolenie może być częściowo zrefundowane z
funduszy Unii Europejskiej (dofinansowanie do 80% kosztów szkolenia)!!!
UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:
●
●
●
●
●

Doświadczonego trenera
Drukowane materiały szkoleniowe
Certyfikat
Wsparcie merytoryczne
Serwis kawowy

KONTAKT:
KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63, 41 260 46 16 lub 41 375 14 55
e-mail: n_gorecki@kswp.org.pl, kswp@kswp.org.p

Pliki do pobrania
●

Agenda szkolenia Data dodania: 17.09.2018

