CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW
Moduł II

Krajowe Standardy Rewizji Finansowej stosowane w praktyce – WARSZTATY (8 godz.)

Szkolenie będzie skupiało się na odpowiedzi na pytania, w jaki sposób należy określać ryzyko w odniesieniu
do poszczególnych stwierdzeń rewizyjnych oraz jakie procedury należy zastosować w celu zbadania
tych poszczególnych stwierdzeń. W jego trakcie będą omawiane przykłady procedur właściwych dla badania
np. wyceny oraz kompletności (np. zapasów, zobowiązań), istnienia (np. środków trwałych i zapasów) oraz tzw.
odcięcia (np. kosztów, zobowiązań). Będą omawiane przykłady testów szczegółowych, ale również praktyczne
zastosowanie tzw. procedur analitycznych, których użycie w wielu przypadkach jest nie tylko najbardziej
wskazane z punktu widzenia merytorycznego, ale również zwykle znacząco podnosi efektywność badania.
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów, z wykorzystaniem praktycznych przykładów, z podziałem
uczestników na grupy oraz dyskusji pomiędzy grupami, moderowanej i podsumowywanej po każdym etapie
przez prowadzącego szkolenie.
Moduł III

Ujawnienia w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF (8 godz.)

Moduł będzie poświęcony kluczowym aspektom ze standardów dedykowanych ujawnieniom informacji
w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF. Będą to w szczególności MSR 1 „Prezentacja
sprawozdań finansowych”, MSSF 8 „Segmenty operacyjne”, MSSF 7 „Instrumenty Finansowe: ujawnianie
informacji”. Osoba współprowadząca ten Moduł – Pan Jarosław Suder, zapewnia najbardziej praktyczne
podejście do tematu, czerpiąc z bogatego, wieloletniego doświadczenia w rozwiązywaniu różnych wątpliwości
oraz trudności związanych z praktycznym stosowaniem MSSF. Jego doświadczenie zawodowe, połączone
z umiejętnościami dydaktycznymi sprawiają, iż jest on uznanym, cenionym wykładowcą w zakresie MSSF.
Moduł IV
Wkłady niepieniężne (aporty) w ujęciu bilansowym i podatkowym u wnoszącego
i otrzymującego (16 godz.)
Temat dotyczący wkładów niepieniężnych w ujęciu bilansowym i podatkowym u wnoszącego i otrzymującego
jest tematem wymagającym precyzyjnego, kompleksowego i systemowego podejścia. Skorzystanie
z naukowego i dydaktycznego doświadczenia osoby wykładającej przy realizacji tego tematu, naszym zdaniem
jest bardzo cenne. Tym bardziej, iż wykładowcą tego tematu będzie Pani dr Danuta Krzywda, znany i ceniony
w środowisku biegłych rewidentów wykładowca, będąca jednocześnie autorem podręcznika wydawanego
do tego modułu szkolenia obligatoryjnego.
Moduł V

Kontrakty długoterminowe (8 godz.)

Kontrakty długoterminowe według polskich przepisów i standardów (KSR 3) oraz według MSR-ów (MSR 11)
będą omówione z zastosowaniem przykładów oraz zadań. Celem modułu będzie nie tylko zapoznanie
z zasadami ewidencji i rozliczania kontraktów długoterminowych, ale przede wszystkim omówienie
praktycznych aspektów stosowania standardów.
Moduł VI

Zmiany w MSR/MSSF (8 godz.)

Ostatnie dwa lata niosły za sobą fundamentalne zmiany w standardach poświęconych sprawozdawczości
skonsolidowanej, rachunkowości instrumentów finansowych i wiele innych. Zarówno osoby badające jak
i przygotowujące sprawozdania finansowe wg MSSF muszą mieć wiedzę na temat zmian w standardach
mających zastosowanie w bieżących sprawozdaniach finansowych, ale także mieć świadomość zmian, które
będą obowiązywały w latach następnych. Ten moduł ma na celu jeszcze lepsze zrozumienie przez uczestników
skutków zmian w standardach, w tym także wpływu nowych standardów, których zastosowanie zostało
zaplanowane na 2013 rok. Osoba współprowadząca ten Moduł – Pan Jarosław Suder, jak wspomniano
w punkcie dotyczącym Modułu III, powyżej - zapewnia najbardziej praktyczne podejście do tematu.
Moduł VII

Inne usługi biegłego rewidenta (16 godz.)

Szkolenie będzie ukierunkowane na omówienie szeregu usług, jakie biegły rewident może świadczyć poza
badaniem sprawozdań finansowych. Omówione zostaną zasady wykonywania i praktyczne aspekty tzw.
uzgodnionych procedur, a także tzw. raporty dedykowane. Szkolenie będzie też skupiało się na praktycznych
aspektach takich transakcji jak połączenia, przekształcenia i podziały oraz różnych rodzajach usług, jakie biegły
rewident może świadczyć podczas realizacji tych procesów. Jednym z wielu atutów szkolenia będą praktyczne
przykłady, łącznie z przykładami opinii biegłego z badania przeprowadzonego na podstawie przepisów kodeksu
spółek handlowych.

PROWADZĄCY
MIROSŁAW KOŚMIDER jest Prezesem Zarządu PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów
Spółka z o.o., biegłym rewidentem z 18 letnim doświadczeniem zawodowym. W okresie od 2002 roku był
Sekretarzem, a od 2005 roku Przewodniczącym Krajowej Komisji Nadzoru KIBR. Od 2007 do 2011 roku był
członkiem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Krakowie. Z obu funkcji w KIBR wycofał się w 2011
roku. Zanim, 10 lat temu założył PRO AUDIT przez 8 lat pracował w Deloitte & Touche (w tym 6 lat jako
dyrektor regionalnego biura), uczestnicząc w realizacji badania szeregu firm oraz nabywając specyficzne
doświadczenia w zakresie funkcjonowania dużych firm audytorskich. Zajmuje się merytorycznym
i organizacyjnym nadzorem nad pracami zespołów audytorskich i doradczych w Kancelarii. Specjalizuje się
zarówno w badaniach sprawozdań finansowych sporządzonych według polskich przepisów o rachunkowości,
jak również według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), a także
w obsłudze połączeń, podziałów i przekształceń, analizach przed-inwestycyjnych (due diligence) oraz
wycenach. Od wielu lat w praktyce stosuje również Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej. Jako
wykładowca prowadził liczne szkolenia zarówno dla wizytatorów i kontrolerów, w ramach działalności
Krajowej Komisji Nadzoru, dla biegłych rewidentów w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
organizowanego przez Regionalne Zarządy KIBR w Krakowie i innych ośrodkach Polski, a także kierował
szkoleniami wewnętrznymi w Kancelarii. Szkolenia w znacznej części dotyczyły zasad badania sprawozdań
finansowych, procedur kontroli jakości, a także polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości.
DR DANUTA KRZYWDA jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie. Biegły rewident. Autor materiałów szkoleniowych i książek z dziedziny rewizji finansowej
oraz rachunkowości. Dorobek naukowy obejmuje 140 opublikowanych prac w kraju i zagranicą.
Jest Wiceprezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości
w Polsce, Rady Naukowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Grupy Roboczej
Rachunkowości Europejskiej Federacji Ekspertów Księgowych z siedzibą w Brukseli. Prowadzi wykłady
w zakresie podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej, rewizji
finansowej, polskiego prawa o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
i Międzynawowych Standardów Rewizji Finansowej. Za badania naukowe w zakresie roli badania sprawozdań
finansowych w procesie transformacji gospodarki polskiej uzyskała w 1999 roku Ocenę Najwyższej Jakości
przyznaną przez ANBAR Electronic Intelligence i Wydawniczą Komisję Doradczą ANBAR-u wyrażającą
dowód międzynarodowego uznania dla wybitnego wkładu w literaturę i ogół wiedzy.
JAROSŁAW SUDER jest biegłym rewidentem z kilkunastoletnią praktyką zawodową w usługach audytu
i doradztwa finansowego. Obecnie, po 10 latach pracy w firmie Deloitte, prowadzi własną firmę audytorskodoradczą Suder & Reiter Audyt Sp. z o.o. SK. Jest specjalistą w zakresie Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W Deloitte współtworzył
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oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Był członkiem zespołu
technicznego do spraw MSSF na Europę Centralną. Jest autorem licznych publikacji oraz uznanym prelegentem
w zakresie MSSF oraz sprawozdawczości finansowej. Posiada rozległe doświadczenie w badaniu sprawozdań
finansowych oraz usługach doradczych. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych
zgodnie z MSSF, oraz kompleksowym doradztwie i szkoleniach z zakresu MSSF. Jego doświadczenie obejmuje
liczne projekty badań sprawozdań finansowych oraz doradztwa finansowego dla wielu podmiotów krajowych
oraz o zasięgu międzynarodowym. Jako wykładowca prowadził liczne szkolenia w zakresie Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w tym w zakresie szkoleń obligatoryjnych dla biegłych
rewidentów.
PAULINA BĄK jest managerem w PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o., biegłym
rewidentem z 6-letnim doświadczeniem zawodowym audytora. Posiada dużą wiedzę na temat zasad
prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz badania sprawozdań finansowych.
Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych. Prowadziła szkolenia wewnętrzne dla nowych pracowników dotyczące rewizji finansowej, w
szczególności omawiające cele oraz zasady przeprowadzenia poszczególnych procedur badania sprawozdań
finansowych.
KATARZYNA MARZEC jest managerem w PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.,
biegłym rewidentem. Zdobywała doświadczenie w zakresie rachunkowości i audytu biorąc udział w pracach
PRO AUDIT od roku 2003. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych
zgodnie z polskimi, jak również międzynarodowymi zasadami rachunkowości, a także w realizacji innych
usług świadczonych przez Kancelarię. Prowadziła szkolenia wewnętrzne dla nowych pracowników dotyczące
rewizji finansowej, w tym procedur badania sprawozdań finansowych.
ANNA SEKULSKA jest managerem w PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o., biegłym
rewidentem. Zdobywała doświadczenie w zakresie rachunkowości i audytu biorąc udział w pracach
PRO AUDIT od roku 2007. Uczestniczyła w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie
z polskimi, jak również międzynarodowymi zasadami rachunkowości, specjalizuje się w wycenach firm.
Prowadziła szkolenia wewnętrzne dla nowych pracowników dotyczące rewizji finansowej,
w tym procedur badania sprawozdań finansowych.

