
 

 

Opis szkolenia: Zamknięcie roku obrotowego w księgowości 

Zamknięcie roku obrotowego w księgowości:  

Jak otworzyć nowy rok w module Księga Handlowa RAKSSQL? 

Kompleksowe podejście do ustawień w kolejnym roku obrotowym. 

Cel szkolenia: Poprawne wykonanie operacji związanych z zamykaniem roku. 

Prawidłowe rozpoczęcie pracy w module Księga Handlowa na 

kolejny rok obrotowy. Pewność poprawnej parametryzacji 

i wyeliminowanie najczęstszych nieprawidłowości oraz błędów 

podczas księgowania dokumentów. Bezproblemowe 

wygenerowanie deklaracji CIT-8 i zestawień finansowych Bilansu, 

RZiS i zestawienia obrotów i sald. Bezproblemowe i szybkie 

przeksięgowanie na Wynik finansowy i generowanie BO. Spójne 

i kompletne dane przeniesione do BO w nowym roku obrotowym. 

Dowiesz się: • jak bez obaw zamknąć rok obrotowy w programie RAKSSQL, 

• jak poprawnie wykonać czynności związane z zamykaniem 

roku oraz dlaczego tak ważna jest prawidłowa chronologia 

podczas ich wykonywania, 

• jak zweryfikować prawidłowość podpięcia kont do Bilansu 

i RZIS, 

• jak bezbłędnie wygenerować deklarację CIT-8, 

• jak bezpiecznie wykonać zestawienia finansowe - Bilans , RZIS 

i Zestawienie obrotów i sald, 

• jak ustrzec się przed najczęstszymi nieprawidłowościami oraz 

błędami podczas księgowania dokumentów, 

• jak automatycznie przeksięgować salda kont na Wynik 

Finansowy, 

• jak sprawnie wygenerować BO w roku następnym, 

• jak najlepiej wykorzystać automatyczne operacje w RAKSSQL - 
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przeksięgowanie na Wynik finansowy i generowanie BO, 

• jak zadbać o spójność i kompletność przenoszonych danych 

do nowego roku obrotowego. 

Szkolenie skierowane 

jest do osób, które: 

 

• zajmują się prowadzeniem księgowości w programie 

RAKSSQL, 

• chcą prawidłowo rozpocząć pracę w nowym roku obrotowym i 

przyspieszyć pracę w kolejnych latach, 

• chcą się dowiedzieć, w jaki sposób wykorzystać automatyczne 

operacje w RAKS SQL takie jak przeksięgowanie na Wynik 

finansowy oraz generowanie BO, 

• chcą usystematyzować wiedzę na temat działań niezbędnych 

na początku roku. 

Czas trwania: 3 godziny z przerwą 

Forma szkolenia: Szkolenie jest realizowane zdalnie poprzez platformę ZOOM. W 

module Księga Handlowa pokazane zostaną czynności związane z 

zakończeniem roku obrotowego wraz z przedstawieniem 

konkretnych przykładów i praktycznych rozwiązań. Podczas 

szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i 

bezpośredniej interakcji z prowadzącym. 

Cena szkolenia: 350 zł netto 

Warunki uczestnictwa: Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez formularz dostępny 

na stronie https://raks.pl/szkolenia/. Po przesłaniu formularza 

przesłana zostanie faktura pro forma, której opłacenie jest 

warunkiem uczestnictwa w szkoleniu. Link do spotkania 

na platformie ZOOM zostanie przesłany mailowo 2 dni przed 

terminem szkolenia. Podczas logowania na szkolenie konieczne 

jest podanie danych zgodnych z wypełnionym formularzem – jest 

to warunek wpuszczenia na szkolenia. W przypadku nieobecności 

na szkoleniu wpłacone środki nie podlegają zwrotowi. 

https://raks.pl/szkolenia/
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Zmiana terminu szkolenia możliwa jest najpóźniej 5 dni roboczych 

przed szkoleniem poprzez maila ze wskazaniem nowego terminu 

w korespondencji dotyczącej szkolenia (Zamykanie roku 

obrotowego w księgowości. Jak bez obaw otworzyć nowy rok w 

module Księga Handlowa Raks SQL -  kompleksowe podejście do 

ustawień w kolejnym roku obrotowym. (3 godz.”)). Zmiana jest 

możliwa jeśli organizator dysponuje wolnymi miejscami na 

wybrany nowy termin. 

 


