CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW
MODUŁ

OPIS

CHARAKTERYSTYKA


XII

 Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy z zakresu kalkulacji kosztów
wytworzenia wyrobów.
 Zidentyfikowane zostaną potencjalne obszary różnic pomiędzy różnymi rozwiązaniami
rachunku kosztów i ich wpływu na prawidłową wycenę.
 Moderator wypracuje wśród uczestników umiejętności postrzegania wyceny produktów
jako ważnego obszaru zniekształcenia sprawozdania finansowego.
 Współpracujący z nami od samego początku (od 2012 roku) Tomek, uznany w Polsce
praktyk i wykładowca, z właściwą sobie precyzją i dogłębnością skupi się nie tylko
na zasadach wyceny, ale też na niuansach i wątpliwościach.

Koszt wytworzenia jako
podstawa
wyceny
produktów
(8 godz.)
 Moderator modułu
Tomasz Zielke



XVIII

Badanie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
(8 godz.)
 Moderator modułu
Artur Raciński

 Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu weryfikacji skonsolidowanego
sprawozdania.
 Moderator w praktyczny sposób przedstawi proces planowania badania oraz weryfikacji
najczęściej występujących korekt i wyłączeń konsolidacyjnych.
 Zidentyfikuje występujące błędy i nieprawidłowości związane z przygotowaniem
skonsolidowanego sprawozdania i ustalania korekt, a także omówi dokumentację
konsolidacyjną oraz dokumentację z badania sprawozdania skonsolidowanego.
 Zaprosiliśmy do współpracy Artura, jako wybitnego w Polsce eksperta w zakresie
konsolidacji.


XXIII

wiedzy
prawa

 Szkolenie ma na celu omówienie zmian w prawie podatkowym (CIT, PIT, VAT) w 2016
i 2017 roku.
 Moderator omówi również nowe obowiązki dotyczące wdrażania JPK.
 Uzyskana wiedza powinna się przełożyć na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta
w zakresie oceny dostosowywania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów
prawnych oraz umożliwi biegłemu identyfikowanie ryzyk związanych z prawem
podatkowym.
 Współpracująca z nami od 3 lat Pani Emilia wzbogaca bieżącą wiedzę o swoje bogate
doświadczenie zdobyte w czasie pracy w organach podatkowych i skarbowych.

Aktualizacja
krajowego
i międzynarodowego prawa
bilansowego
(8 godz.)

 Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian w prawie bilansowym w 2016
i 2017 roku.
 Moderator przekaże również informacje o zmianach w MSSF, które powinny
być stosowane od 2016 i 2017 roku.
 W trakcie szkolenia omówione zostaną najważniejsze praktyczne skutki wdrażanych
zmian.
 Uzyskana wiedza przełoży się na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie
oceny prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych za lata 2016 oraz 2017.
 Zostaną ponadto wskazane potencjalne ryzyka związane z brakiem odpowiedniego
przygotowania klientów firm audytorskich do wdrożenia koniecznych zmian zasad
rachunkowości.

Aktualizacja
z
zakresu
podatkowego
(8 godz.)
 Moderator modułu
Emilia Kozień

XXIV

 Moderator modułu
Aneta Wilk-Łyś

XXV

Zmiany regulacji w zakresie
rewizji finansowej i ich
wpływ na czynności rewizji
oraz podmioty uprawnione
do badania
(8 godz.)
 Moderator modułu
Waldemar Lachowski

 Celem szkolenia jest zapewnienie bieżącej znajomości przepisów prawa dotyczących
biegłych rewidentów oraz firm audytorskich.
 Moderator, wieloletni praktyk i ekspert zwróci uwagę na specyficzne zagadnienia
i problemy ze stosowaniem w praktyce tych przepisów.
 Zwróci ponadto uwagę na wydawane przez KIBR komunikaty, stanowiska
i postanowienia.
 Moderator zapozna także uczestników szkolenia ze zmianami w otoczeniu gospodarczym
i prawnym funkcjonowania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych.

