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Się

szkolenie

Gos.Qodarstwem

z

zakresu:

~~Zarz!ldzanie

Rolnx m

ze
szczególnxm
uwzgl~dnieniem
z
.Qrowadzenia
korzxści
rachunkowości
w
gos.Qodarstwie
w
rolnxm
województwie mazowieckim" realizowanym przez
Związek

Zawodowy Centrum Narodowe
Rolników, Fundację Rozwoju l Szkołę
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Młodych
Główną

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez przedstawicieli
czołowych uczelni rolniczych w Polsce. Są to osoby
doświadczone w zakresie szkolenia rolników.
Szkolenie będzie obejmowało zagadnienia teoretyczne I
praktyczne z zakresu rachunkowości rolniczej.
Na każdy dzień szkolenia
(obiad, serwis kawowy).
Udział

będzie

zapewnIOne

wyżywienie

w szkoleniu jest bezpłatny.

W szkoleniu

może brać udział

rolnik lub jego domownik.

Zainteresowane osoby

proszę

Kartkę proszę podać

do kolejnego

o kontakt z

sołtysem.

mieszkańca.
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Projekt pt. "Szkolen ia z zakresu za rządzani a gospodarstwem rolnym ze szczegó lnym uwzg l ędnie n iem korzy ści z prowadzenia
rachunkowości w gospodars[wie rolnym w wojewóc1zt\Nie ma zow ieckim " dofi nnnsowa ny ze środków Un ii Europejskiej w r(llnach
dzi<1~allia 11 l. "Szkolenia dla osób zalrud nio nych VI rolnictwie i leśnictwie" objętego Progn\lllem Rozwoju Obszaró\v Wiejskich

na lata 200 7"20 13
Eu ropa in wes t ująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarzqd znj qca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich: Minister Rol nictwa i Rozwoju Wsi

zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym
uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym
w województwie mazowieckim"
"Szkolenia

Z

Projekt real izowany przez
Związek ZawodoV\'Y Centrum Narodowe Młodych Rolników, Fundacja Rozwoju,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

oraz Firma Konsultin gowa KURS-AR sp. z

0.0.

Ramowy program szkolenia i wymiar godzinowy:
r~chunkowość

1. Czym jest i co obejmuje
2.

Najważniejsze pojęcia

3. Zasady
4.

w

rachunkowości

Rodz~je ksiąg

rolnicza'?

rachunl<owości

0,5 godziny

rolniczej.

0,5 godziny

rolniczej

0,5 godziny

rachunlwwych i zasady ich prowadzenia.

0,5 godziny

S.Aktywa i pasywa w jednostce gospodarn:ej.

l godzina

6. Sprawozdanie I1nansowe. Zal\res informacji i sposób ich wykonystania. Elementy
sprawozd,mia finallsowego. Bilans. Rachunek zysl,ów i strat. Rachunek P,"zcp/yw6w
pieniężn yc h

(Cash-flow)

7. Wykorzys tanie danych

2 godziny

rl,chunkowoś ci

do pode.imowania decyzji opc,"acyjnych i

rozwojowych. Raporty i ich analiza. Controlling-planowanie i anuliza
8. Wycena skllldnik6w

m ajątkow yc h

odchyleń

2 godziny

gospodarstwa ,"o lncgo

l godzina

9. Rachunek wyników wg wybranych sccnllt'iuszy wyników.

2 godziny

10. Analiza

odchyleń

realizacji od planu. Elcmenty pblnowania finansowego.

2 godziny

H. Wyznaczanie kos7.fów Iduczowycb.
12. Obliczanie

wsl<ażnil<ów

l godzina

1 godzina

z elementami analizy.

Łą cz na

liczba godzin: 14 godzin

