Obligatoryjne doskonalenie zawodowe
dla biegłych rewidentów w 2017 roku
Sopot
Hotel Haffner****
11-15 września 2017 roku
INFORMACJE
O SZKOLENIU

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego dla biegłych rewidentów obejmującym:
Moduł XXIII

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego (8 godz.)

Moduł XXV

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

Moduł XXIV

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego
(8 godz.)

Moduł XII

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów (8 godz.)

Moduł XVIII

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego (8 godz.)

MIEJSCE
SZKOLENIA

Szkolenie odbywać się będzie w Hotelu Haffner**** w Sopocie, mieście o wyjątkowych
walorach uzdrowiskowych. Nowoczesny i elegancki Hotel Haffner położony jest w samym
sercu Sopotu, nieopodal piaszczystej sopockiej plaży. Słynne sopockie molo oddalone jest
od hotelu zaledwie o 14 minut spacerem. Hotel idealnie łączy nowoczesność z klasyczną
tradycją i komfortem, a kameralna atmosfera zapewni ciszę i spokój. W pełni wyposażona
i profesjonalna strefa SPA z basenem, saunami i siłownią dodatkowo zapewni wygodę i relaks
w czasie wolnym od zajęć. Na wszystkich czeka zachwycająca smakami restauracja Hotelu,
która słynie z doskonałej, rozpieszczającej podniebienia gości, kuchni. Komfortowe pokoje
wyposażone są w bezprzewodowy internet, telefon, telewizję satelitarną, minibar i sejf.
Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej, klimatyzowanej i przestronnej sali, która posiada,
wysokiej klasy sprzęt konferencyjny oraz światło dzienne. W celu uzyskania szczegółowych
informacji na temat hotelu zapraszamy na stronę: www.hotelhaffner.pl.

CEL
SZKOLENIA



Szkolenia skierowane są do biegłych rewidentów w związku z obligatoryjnym
doskonaleniem zawodowym, a także do członków zarządów, dyrektorów finansowych,
głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych,
którzy są zainteresowani tematyką szkolenia.
Głównym celem jest doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie wybranych
aspektów rachunkowości i rewizji finansowej oraz realizacja programu doskonalenia
zawodowego dla biegłych rewidentów określonego w założeniach organizacyjnoprogramowych KIBR na 2017 rok.



PROGRAM
SZKOLENIA

Program szkolenia obejmuje 40 godzin, zapewniając pełne wykonanie obowiązków
w zakresie doskonalenia zawodowego w 2017 roku.
Istnieje jednak możliwość wyboru mniejszego bloku szkolenia, tj. 24 godzin szkolenia,
obejmującego: Moduł XXIII, XXV oraz XXIV.
Harmonogram szkolenia*:
 11 września 2017 roku – Przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych
- Szkolenie Moduł XXIII (Rewizja i Rachunkowość)
 12 września 2017 roku – Szkolenie Moduł XXV (Rewizja)
 13 września 2017 roku – Szkolenie Moduł XXIV (Rachunkowość)
 14 września 2017 roku – Szkolenie Moduł XII (Rachunkowość)
 15 września 2017 roku – Szkolenie Moduł XVIII (Rewizja)
– wykwaterowanie, wyjazd z hotelu
*Szczegółowe informacje organizacyjne wraz z harmonogramem zajęć zostaną przesłane bezpośrednio
uczestnikom w terminie późniejszym.

CENA
ZA SZKOLENIE

Wariant

Termin

Moduł

Ilość
godzin

Cena za szkolenie
wraz z pobytem

I

11-15 września 2017

XXIII, XXV, XXIV,
XII, XVIII

40

2.950,00 zł netto + 23% VAT

II

11-13 września 2017

XXIII, XXV, XXIV

24

2.200,00 zł netto + 23% VAT

Istnieje możliwość pobytu (w granicach terminu od 10-16 września 2017 roku) niezależnie
od ilości modułów szkoleniowych wybranych przez uczestnika. W przypadku zainteresowania
prosimy o kontakt w celu przedstawienia kalkulacji.

CENA
OBEJMUJE

Łączny koszt szkolenia wraz z pobytem w terminie 11-15 września 2017 roku obejmuje*:
 opłatę za szkolenia obligatoryjne zgodnie z wybraną opcją,
 podręcznik/materiały wydane przez KIBR lub SKwP oraz dla ułatwienia odbioru
wydrukowaną prezentację power-point wraz z przykładami, albo (alternatywnie)
autorskie materiały szkoleniowe,
 certyfikat uczestnictwa,
 opiekę organizatorów,
 zakwaterowanie w Hotelu Haffner**** w pokojach dwuosobowych (zakwaterowanie
w pokoju jednoosobowym wiąże się z dopłatą w wysokości 160 zł netto za dobę),
 całodzienne wyżywienie (od obiadu w dniu 11 września 2017 roku do obiadu w dniu
15 września 2017 roku, wraz z całodziennymi przerwami kawowymi podczas szkoleń),
 kolację powitalną na hotelowej plaży,
 czarterowy rejs statkiem wycieczkowym „Pirat” na trasie Sopot – Gdańsk – Sopot
połączony ze zwiedzaniem Gdańska oraz kolacją w trakcie rejsu,
 wieczór pożegnalny wraz z kolacją grillową,
 możliwość korzystania z luksusowej strefy SPA & Wellness, w tym: basenu, jacuzzi,
sauny suchej i parowej oraz nowoczesnej siłowni,
 10% zniżki na zabiegi w Centrum Spa & Wellness,
 bezpłatny parking.
Cena nie zawiera:

dojazdu uczestników do hotelu**,

dopłaty do pokoju jednoosobowego,

opłat za usługi dodatkowe hotelu,

zabiegów w Centrum SPA & Wellness.
* Wariant II obejmuje pobyt od 11 do 13 września 2017 oraz pełne wyżywienie od obiadu w dniu
11 września 2017 roku do obiadu w dniu 13 września 2017 roku wraz z całodziennymi przerwami
kawowymi podczas szkoleń oraz dodatkowymi atrakcjami planowanymi w tym czasie.
** W przypadku zainteresowania zorganizowaniem dojazdu służymy pomocą.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy kierować w terminie do 15 lipca 2017 roku
na adres:
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
ul. E. Wasilewskiego 20
30-305 Kraków
Fax 12/632 80 64
e-mail: szkolenia@proaudit.pl
Pragnąc zachować kameralny charakter naszych szkoleń oraz wymogi KIBR, uprzejmie informujemy,
iż ilość miejsc jest ograniczona (maksymalnie 30 osób), a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
oraz wpłata zaliczki*.
* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub poszczególnych atrakcji z przyczyn
od siebie niezależnych.

REZYGNACJA
ZE SZKOLENIA

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail). W przypadku
rezygnacji osoba rezygnująca pokrywa następujące koszty:
 do 15 lipca 2017 roku – bezkosztowo
 od 16 lipca 2017 do 1 sierpnia 2017 roku – 50% wartości szkolenia wraz z pobytem
 po 1 sierpnia 2017 roku – 100% wartości szkolenia wraz z pobytem
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania płatności.

WPŁATY
ZA SZKOLENIE

Wpłaty należy dokonać na konto PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.,
ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków, nr 82 1240 1444 1111 0010 5063 8009 w Banku
PEKAO S.A. II Oddział w Krakowie, Kraków ul. Kapelanka 1, według następującego
harmonogramu:
 przedpłatę w wysokości 30% wartości szkolenia wraz z pobytem do dnia 15 lipca 2017 roku
 pozostałą kwotę wartości szkolenia wraz z pobytem do dnia 25 sierpnia 2017 roku
Każdy uczestnik naszego szkolenia otrzymuje fakturę VAT.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
tel. 12/ 632 80 32 lub e-mail: szkolenia@proaudit.pl
www.proaudit.pl

