KRAKÓW 2018
CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW
MODUŁ

OPIS

CHARAKTERYSTYKA


7.2017.A.16

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

8.2017.A.16

Wykorzystanie
kontroli
wewnętrznej w procesie
badania
sprawozdań
finansowych
małych
i średnich przedsiębiorstw
oraz świadczenia innych
usług atestacyjnych
(16 godz.)
 Moderator modułu
Aneta Wilk-Łyś

 Celem szkolenia jest omówienie obowiązków firm audytorskich i biegłych
rewidentów po wejściu w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 Moderator wskaże związki pomiędzy jakością badania sprawozdań finansowych,
a trafnością ustalonego przez firmę audytorską systemu wewnętrznej kontroli jakości
i jego skutecznością.
 Ponadto zwróci uwagę na znaczenie poszanowania ustawowych zasad prowadzenia
działalności przez firmy audytorskie.
 Moderator omówi przedmiot procedur kontroli działalności firm audytorskich
i biegłych rewidentów w zakresie:
- obowiązków firm audytorskich i biegłych rewidentów wobec PIBR oraz
związanych z bezpieczeństwem działalności,
- wymogów wobec systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej
(SWKJ) i jego dokumentacji,
- wymogów MSB wobec dokumentacji badania sprawozdań finansowych
i czynności biegłego rewidenta.
 Do poprowadzenia tego Modułu został poproszony były Przewodniczący Krajowej
Komisji Nadzoru, który obecnie jest jej członkiem, jako osoba najbardziej
kompetentna w zakresie wniosków wynikających z działania KKN dla firm
audytorskich oraz biegłych.
 W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają wsparcie merytoryczne w zakresie
przeprowadzania badania sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek
z wykorzystaniem kontroli wewnętrznej w sposób zgodny z wymogami Krajowych
Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów
Badania (MSB).
 Uczestnicy nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat istoty, komponentów
i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w stopniu umożliwiającym
wykorzystanie tej wiedzy przy świadczeniu innych usług atestacyjnych
(w tym objętych zakresem KSRF 3402).
 Moderator zwróci uwagę na specyficzne aspekty związane z możliwością polegania
na skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w mniejszych jednostkach, ryzyku
obejścia systemu przez kierownictwo oraz problemach z brakiem formalizacji
procedur.
 Uczestnicy zostaną zapoznani z wytycznymi dotyczącymi kroków podejmowanych
w celu zrozumienia kontroli wewnętrznej istotnej dla badania: ocena modelu
i wdrożenia kontroli wewnętrznej oraz dokumentacja związanych z tym zagadnień.
 W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat związku kontroli
wewnętrznej (w tym w obszarze systemów informatycznych) z rzetelnością
i kompletnością informacji finansowych oraz szeroko rozumianym ryzykiem
zniekształcenia sprawozdania finansowego.
 Moderator wskaże sposoby dokonania wyboru pomiędzy badaniami zgodności,
a badaniami wiarygodności (tam gdzie jest to możliwe).
 W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat właściwego formułowania
oczekiwań biegłego rewidenta w odniesieniu do członków zespołu i ewentualnie
ekspertów zewnętrznych, którym chcemy zlecić zbadanie elementów systemu
kontroli wewnętrznej (w tym systemów informatycznych), ze szczególnym
uwzględnieniem ogólnego celu badania.


15.2017.R.16*

Wycena przedsiębiorstw –
etap III:
Wycena aktywów – teoria
i warsztat
(16 godz.)
 Moderator modułu
Dr Marcin Pęksyk

 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.


17.2017.AR.8

wiedzy
prawa

 Szkolenie ma na celu omówienie zmian w prawie podatkowym z zakresie CIT, PIT,
VAT i innych podatków obowiązujących polskie podmioty gospodarcze.
 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 5 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

 Celem szkolenia jest omówienie ostatnich zmian w prawie bilansowym
obowiązującym polskie podmioty gospodarcze.
 Moderator omówi najważniejsze praktyczne skutki wdrażanych zmian.
 Uzyskana wiedza podczas szkolenia powinna przełożyć się na praktyczną
umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny co do prawidłowego sporządzenia
sprawozdań finansowych za lata 2017 oraz 2018 ze szczególnym uwzględnieniem
ostatnich zmian regulacyjnych.
 Uzyskana wiedza powinna także umożliwić biegłemu rewidentowi identyfikowanie
potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów
do wdrożenia koniecznych zmian zasad rachunkowości.

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

18.2017.R.8

(8 godz.)
 Moderator modułu
Aneta Wilk-Łyś

22.2017.A.16

 W ramach szkolenia Moderator przypomni uczestnikom:
- usytuowanie KSRF (w brzmieniu MSB – dalej „MSB”) w systemie regulacji
IFAC, w tym IAASB IFAC,
- zakres stosowania wymogów MSB ustalonego Przedmową do Międzynarodowych
Standardów i Innych Dokumentów Dotyczących Kontroli Jakości, Badań,
Przeglądów, Innych Usług Atestacyjnych i Usług Pokrewnych,
- obowiązek stosowania MSB w świetle uchwały KRBR, z poszanowaniem prawa,
zasad etyki zawodowej i zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej,
ze zwróceniem uwagi na zasadę ORS oraz skalowalność wypełniania wymogów.
 Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczne umiejętności w zakresie:
- badania zdarzeń, które nastąpiły po dacie sprawozdania finansowego,
- oceny zagrożeń kontynuacji działalności przez jednostkę,
- formułowania oświadczeń kierownictwa jednostki,
- bezpiecznego wykorzystywania pracy audytorów wewnętrznych i eksperta
powołanego przez biegłego rewidenta,
- ostatecznej oceny wystarczalności i odpowiedniości dowodów badania,
- korygowania, w razie potrzeby, strategii i planu badania,
- formułowania sprawozdania biegłego rewidenta na temat sprawozdań
finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem opinii, a w tym:
 warunków modyfikacji opinii, z uwzględnieniem ograniczeń zakresu badania
i istotnych zniekształceń opiniowanych sprawozdań finansowych,
 brzmienia zmodyfikowanych opinii i ich uzasadnień,
- formułowania paragrafów objaśniających i dotyczących innych spraw oraz
dotyczących informacji porównawczych i korespondujących oraz porównawczych
sprawozdań finansowych w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta,
- kontroli jakości na poziomie zlecenia badania,
- stosowania zasad i osiągania celów skalowalności stosowania MSB w toku
procedur będących reakcją biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko badania,
 a także umiejętności dokumentowania wymienionych czynności, w tym
z zastosowaniem przykładowych wzorów dokumentów udostępnionych przez
KRBR.

Stosowanie MSB w praktyce
– część III:
Procedury końcowe badania
i sprawozdanie biegłego
rewidenta
(16 godz.)
 Moderator modułu
Waldemar Lachowski



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.


24.2018.R.8

Leasingowa
rewolucja
w MSSF 16 „Leasing”
oraz różnice do polskiego
prawa
bilansowego
(8 godz.)
 Moderator modułu
Krzysztof Gmur

 Celem szkolenia jest omówienie wymogów nowego standardu oraz wpływu nowych
zasad na raportowanie finansowe wg MSSF.
 W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności praktycznego zastosowania
nowych zasad.
 Moderator wyjaśni, na czym polegają zmiany i różnice w stosunku
do dotychczasowych regulacji (MSR 17, KIMSF 4, SKI 15 i SKI 27), oraz wskaże
i omówi różnice między regulacjami wynikającymi z MSSF 16, a polskim prawem
bilansowym.


25.2018.A.4

 Celem szkolenia jest przypomnienie zasad etyki zawodowej w kontekście nowej
ustawy o biegłych rewidentach oraz rozporządzenia 537/2014, ze szczególnym
uwzględnieniem wymogu niezależności.
 Moderator omówi możliwości świadczenia innych usług na rzecz badanego klienta
w kontekście ograniczeń wynikających z zasad niezależności w badaniu jednostek
zainteresowania publicznego i pozostałych.
 Moderator dokona przeglądu usług z tzw. czarnej listy, tj. usług niedozwolonych
dla badanego klienta oraz limitów kwotowych dla usług dozwolonych.
 W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności dokonywania
wyboru z zakresu rozważań, czy usługa dodatkowa na rzecz klienta badania narusza
zasady etyczne, w szczególności niezależność w usłudze badania sprawozdania
finansowego.

Zastosowanie
zasad
etycznych
w praktyce:
łączenie
innych
usług
biegłego
rewidenta
z badaniem sprawozdań
finansowych
(4 godz.)
 Moderator modułu
Krzysztof Gmur


26.2018.A.4

Zastosowanie
zasad
etycznych
w praktyce:
zasady
kształtowania
wynagrodzeń za usługi
biegłego
rewidenta
(4 godz.)
 Moderator modułu
Krzysztof Gmur

 Celem szkolenia jest przypomnienie podstawowych zagadnień z zakresu etyki
zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania wynagrodzeń
za świadczone usługi oraz regulacji dot. wynagrodzeń wynikających z „nowej”
ustawy o biegłych rewidentach.
 Moderator omówi Stanowisko KRBR w sprawie zasad ustalania cen za czynności
rewizji finansowej oraz wskaże nieetyczne praktyki na etapie ofertowania.
 W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie kalkulacji
cen za czynności rewizji finansowej oraz zabezpieczenia ich poziomu w umowie
zawieranej z klientem.


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.

