KRYNICA-ZDRÓJ 2018
CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW
MODUŁ
8.2017.A.16

OPIS

CHARAKTERYSTYKA

Wykorzystanie
kontroli
wewnętrznej w procesie
badania
sprawozdań
finansowych
małych
i średnich przedsiębiorstw
oraz świadczenia innych
usług atestacyjnych

 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.

(16 godz.)
 Moderator modułu
Aneta Wilk-Łyś



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.


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.

