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Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne
szkolenie pt. „Dyscyplina finansowa w działalności gospodarczej oraz ulga na złe długi
i korekta kosztów w teorii, praktyce i orzecznictwie”.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę zwiększającą bezpieczeństwo
prowadzenia działalności gospodarczej.
Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć
lub uzupełnić wiedzę,

obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości,

absolwentów wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje
oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają znaczenie trafnych decyzji popartych analizą i
znajomością prawa podatkowego. Na podstawie przykładów z życia gospodarczego oraz
orzecznictwa wybiorą zgodne z prawem i bezpieczne rozwiązania dla własnej działalności
gospodarczej. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu na podstawie prezentacji
multimedialnej.
Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – doświadczony doradca gospodarczy, trener
z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy z dwudziestoletnim doświadczeniem,
przedsiębiorca
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Przedsiębiorczości, posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych.
Szkolenie odbędzie się dnia 8 maja 2015 r. Szkolenie odbędzie się dnia 7 maja 2015 r. w
Słupsku w godz. 9.00 – 16.00 miejsce szkolenia: Słupski Inkubator Technologiczny,
ul. Portowa 13B.
Szczegółowy harmonogram szkolenia w załączeniu. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają
materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie
przyjęcia naszego zaproszenia pod numerem telefonu 784 318 037 lub na email:
p.sazon@pfp.com.pl
W razie pytań, prosimy o kontakt: Piotr Sazon, tel.: 784 318 037.

Serdecznie zapraszamy !
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Program szkolenia

Dyscyplina finansowa w działalności gospodarczej
oraz ulga na złe długi i korekta kosztów w teorii,
praktyce i orzecznictwie
Temat zajęć

Godzina
9.00 – 9.15
9.15 – 10.30

10.30 – 10.45
10.45 – 12.15

12.15 – 12.30
12.30 – 14.15

14.15 – 14.30
14.30 – 16.00

16.00

Powitanie uczestników i wprowadzenie
DYSCYPLINA FINANSOWA
1. Definicja dyscypliny finansowej.
2. Znaczenie analizy finansowej w procesie decyzyjnym.
3. Narzędzia analizy finansowej – bilans i wskaźniki ekonomiczne.
Przerwa
WPŁYW ZMIAN W PRZEPISACH PODATKOWYCH NA SYTUACJĘ
EKONOMICZNĄ PRZEDSIĘBIORCÓW.
1. Ulga na złe długi – prawa wierzyciela i obowiązki dłużnika.
2. Korekta kosztów w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań.
3. Instytucja solidarnej odpowiedzialności podatkowej.
4. Koszty i VAT od pojazdów samochodowych po 1 kwietnia 2014r.
Przerwa
DZIAŁANIA ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO FIRMY
1. Wiarygodność kontrahenta.
2. Informacje o kondycji przyszłego kontrahenta.
3. Kontrola biznesowa jako uwiarygodnianie dokumentów elektronicznych.
4. Limity rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorcami.
5. Wnioski o interpretacje podatkowe jako działania zabezpieczające.

Przerwa
STUDIUM PRZYPADKÓW I ORZECNICTWO
Zakończenie szkolenia

