CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW
MODUŁ
II

OPIS

CHARAKTERYSTYKA

Ryzyka
specyficzne
dla wybranych branż
(8 godz.)

 Praktyczne podejście do ryzyk podczas badania sprawozdań finansowych nadal budzi
szereg wątpliwości w naszym środowisku dlatego widzimy potrzebę zaplanowania
tego szkolenia na kolejny rok.
 Planujemy skorzystać z wniosków i doświadczeń nabytych podczas tych szkoleń
w poprzednich latach, co w wyjątkowy sposób powinno wzbogacić tegoroczne zajęcia.
 Omówimy na przykładach w jaki sposób identyfikować ryzyka, w jaki sposób
projektować procedury badania w przypadku tych ryzyk, uwzględniając przy tym
specyfikę wybranych branż.

 Moderator modułu
Mirosław Kośmider

V

Niefinansowe aktywa trwałe
działalności operacyjnej
ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie
(16 godz.)

 Szkolenie ma na celu usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu
bilansowo-podatkowych aspektów niefinansowych aktywów trwałych.
 Uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu uznawania, wyceny, ujmowania, prezentacji
i ujawniania niefinansowych aktywów trwałych.
 Moderator zidentyfikuje potencjalne obszary różnic pomiędzy podejściem bilansowym
i podatkowym, a także omówi problemy badania tego obszaru.
 Żywy i interaktywny sposób prowadzenia tego szkolenia przez Anetę, ciekawe przykłady
i rysunki dotykające największych niuansów dotyczących aktywów i bardzo dobry odbiór
uczestników każe nam ponowić to szkolenie w roku bieżącym.

 Moderator modułu
Aneta Wilk-Łyś



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



XIII

Dokumentacja
rewizyjna
z
badania
sprawozdań
finansowych przedmiotem
kontroli
przeprowadzanej
przez
kontrolerów
/wizytatorów
Krajowej
Komisji Nadzoru
(16 godz.)
 Moderator modułu
Antoni Kwasiborski

XVIII

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

XIX

Wycena przedsiębiorstw –
etap I:
Wprowadzenie
do wyceny przedsiębiorstw
– matematyka finansowa
(8 godz.)
 Moderator modułu
Dr Marcin Pęksyk

 Moderator wskaże istotne nieprawidłowości w dokumentacjach rewizyjnych z badania
sprawozdań finansowych stwierdzonych w trakcie kontroli KKN.
 Omówione zostaną także nieprawidłowości z zakresu udokumentowania i działania
systemu wewnętrznej kontroli jakości w podmiocie uprawnionym.
 Uczestnicy zostaną zapoznani z zakresem kontroli formalno-prawnej działalności
podmiotu uprawnionego.
 Do poprowadzenia tego Modułu został poproszony Przewodniczący Krajowej Komisji
Nadzoru, jako osoba najbardziej kompetentna w zakresie wniosków wynikających
z działania KKN dla firm audytorskich oraz biegłych.
 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.
 Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie
posługiwania się podstawowymi narzędziami rachunku zmian wartości pieniądza
w czasie; znajomości rachunku rent, tj. metod wyceny ciągu płatności; sporządzania
planów spłaty kredytów.
 Moderator zadba o podniesienie poziomu wiedzy z zakresu teorii zarządzania portfelem
inwestycyjnym, wyznaczaniem odpowiednich stóp dyskontowych oraz stóp kapitalizacji.
 Wykładowo-warsztatowy charakter szkolenia będzie doskonale przygotowywał
do Modułu XX.

Wycena przedsiębiorstw –
etap II:
Metody wyceny i rewizji
(16 godz.)

XX

 Moderator modułu
Dr Marcin Pęksyk
Dr Bogusław
Kaczmarczyk

 Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności dokonywania właściwego doboru metod
wyceny.
 Zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu sporządzania wyceny przedsiębiorstw stosując
metody majątkowe, dochodowe, lub inne adekwatne do sytuacji.
 Moderatorzy zadbają o podniesienie poziomu wiedzy z zakresu analizowania i testowania
racjonalności założeń wyceny przedsiębiorstw w perspektywie różnych podejść
do wyceny.
 Poprowadzenie tego Modułu przez dwóch ekspertów wzbogaci zakres przekazywanej
wiedzy i doświadczenia, zapewniając uczestnikom niewątpliwe korzyści.


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 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

XXVI

Stosowanie MSB w praktyce
– część I:
Procedury
wstępne,
planowanie i oszacowanie
ryzyka badania
(16 godz.)
 Moderator modułu
Waldemar Lachowski

XXVII

Stosowanie MSB w praktyce
– część II:
Reakcja biegłego rewidenta
na
oszacowane
ryzyko
istotnego
zniekształcenia
(16 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.
 Moderator podczas szkolenia pomoże uczestnikom w nabyciu praktycznych umiejętności
w zakresie poznawania działalności jednostki i jej otoczenia oraz jej systemów
rachunkowości i kontroli wewnętrznej.
 Omówione zostaną na przykładach zasady opracowania strategii i planu badania,
a także udokumentowania tych czynności.
 Wszystkie Moduły w zakresie MSB będzie prowadził u nas Waldek, uznawany
przez wielu za najlepszego wykładowcę w zakresie rewizji finansowej w Polsce.
 Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej.
 Druga część szkolenia warsztatowego będzie miała na celu umożliwienie nabycia
praktycznych umiejętności w zakresie projektowania i przeprowadzania testów kontroli
oraz testów wiarygodności na poziomie poszczególnych stwierdzeń.
 Moderator przekaże praktyczne umiejętności w zakresie formułowania wniosków,
a także skalowalności.
 Omówione zostaną również praktyczne aspekty związane z oceną wystarczalności
i odpowiedniości dowodów badania.
 Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej.

Moduły XIX-XXI „Wycena przedsiębiorstw” rekomenduje się zachowanie kolejności, zgodnie z numeracją modułów.
Moduły XXVI-XXVIII „Stosowanie MSB w praktyce” stanowią cykl, którego efektywność wymaga uczestnictwa kolejno
w następujących po sobie modułach.
*** Moduły XXI oraz XXVIII będą organizowane w roku 2018.
*
**

