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15.2017.R.16*

Wycena przedsiębiorstw –
etap III:
Wycena aktywów – teoria
i warsztat
(16 godz.)

 Szkolenie ma na celu wypracowanie wśród uczestników umiejętności dokonywania
właściwego doboru metod wyceny aktywów ze szczególnym uwzględnieniem
składników wartości niematerialnych.
 Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu analizowania raportów
z wyceny aktywów przy zastosowaniu podejścia kosztowego, porównawczego,
dochodowego lub innego adekwatnego do sytuacji.
 Moderator zadba o podniesienie poziomu wiedzy z zakresu analizowania
i testowania racjonalności założeń przyjmowanych w wycenie aktywów, zwłaszcza
niematerialnych, w kontekście różnych podejść do wyceny.
 W trakcie szkolenia uczestnicy powinni rozumieć pojęcia z zakresu identyfikacji
i wyceny składników wartości niematerialnych.
 Moderator zwróci szczególną uwagę na praktyczne aspekty dotyczące oszacowania
kosztu kapitału w podejściu dochodowym oraz konieczności zachowania równowagi
WACC/ WARA.
 Poprowadzenie tego tematu przez specjalistę – praktyka i zarazem autora materiałów
przygotowywanych do modułów dotyczących wyceny zapewni pełną zgodność
zakresu przekazywanej wiedzy z przyjętymi przez PIBR założeniami.
 Szkolenie zostanie zrealizowane w formie warsztatowej.



Moderator modułu
Dr Marcin Pęksyk



23.2018.R.8

Nowy model rozpoznawania
przychodów wg MSSF 15
„Przychody z umów
z klientami”
(8 godz.)
 Moderator modułu
Tomasz Zielke

 Moderator w trakcie szkolenia szczegółowo omówi wymogi nowego standardu oraz
wpływu nowych zasad na raportowanie finansowe wg MSSF, a także wyjaśni,
na czym polegają zmiany i różnice w stosunku do dotychczasowych regulacji
w ramach MSSF.
 Moderator wskaże i omówi także różnice między regulacjami wynikającymi
z MSSF 15, a polskim prawem bilansowym.
 Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności praktycznego zastosowania nowych
zasad.
 Po zakończeniu szkolenia biegły rewident powinien być w stanie objaśnić oraz
zastosować w praktyce nowe zasady ujmowania i wyceny przychodów wg MSSF 15,
objaśnić, na czym polegają istotne różnice między MSSF 15, a dotychczasowymi
regulacjami (MSR 18, MSR 11, KIMSF 13, KIMSF 15, KIMSF 18 i SKI 31).
 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 nowym standardzie, ale też na niuansach i wątpliwościach.


27.2018.A.8

Efektywna
komunikacja
w pracy biegłego rewidenta
(8 godz.)
 Moderator modułu
Ewa Sowińska
Danuta Rocławska

*

 W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z mechanizmami zniekształcającymi
komunikaty.
 W trakcie szkolenia Moderator nauczy rozpoznawać blokady komunikacyjne.
 Ponadto Moderator w praktyczny sposób przekaże teorię stylów komunikacji
determinujących różnice w sposobie porozumiewania się ludzi.
 W ramach szkolenia warsztatowego będzie możliwość przetrenowania dostosowania
komunikatów do poszczególnych stylów komunikacyjnych.
 Poprowadzenie tego Modułu przez dwóch ekspertów, w tym jednego, łączącego
doświadczenie biegłego rewidenta z wiedzą w zakresie coachingu, wzbogaci zakres
przekazywanej wiedzy i doświadczenia, zapewniając uczestnikom niewątpliwe
korzyści.

Moduły 13-15 - „Wycena przedsiębiorstw” rekomenduje się zachowanie kolejności, zgodnie z numeracją modułów.

