Charakterystyka modułów

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW
MODUŁ
I

OPIS

CHARAKTERYSTYKA

Zmiany
zasad
(polityki)
rachunkowości,
wartości
szacunkowych, poprawianie
błędów, zdarzenia następujące
po dniu bilansowym
(16 godz.)

 Szkolenie obejmuje ważne i zróżnicowane zagadnienia, w tym ryzyka związane
z oceną zdarzeń po dniu bilansowym pod kątem oceny zagrożeń kontynuacji
działalności jednostki. Temat będzie przedstawiony zarówno w kontekście polskiej
ustawy o rachunkowości, MSSF oraz szczególnych wymogów Giełdy Papierów
Wartościowych. Celem tego modułu będzie aktualizacja i pogłębienie praktycznej
wiedzy w zakresie zasadniczych kwestii – porównywalności sprawozdań
finansowych w czasie, odróżniania zmian zasad rachunkowości od zmian wartości
szacunkowych, korygowania błędów oraz oceny zdarzeń po dniu bilansowym.
Moderatorem tego tematu będzie Tomasz Zielke, biegły rewident i praktyk,
który zapewni odpowiedni poziom merytoryczny spotkania oraz umożliwi
efektywną wymianę doświadczeń między uczestnikami.

 Moderator modułu
Tomasz Zielke
II

Wycena i ujawnianie zapasów
w
prawie
krajowym
i międzynarodowym
(16 godz.)
 Moderator modułu
Dr Danuta Krzywda

III

Badanie
sprawozdania
finansowego w środowisku
zaawansowanym
informatycznie
(badania
zgodności, badanie IT)
(8 godz.)
 Moderator modułu
Jarosław Suder

V

Podatek
dochodowy
w księgach rachunkowych
i sprawozdaniu finansowym –
aktualny stan prawny
(16 godz.)
 Moderator modułu
Emilia Kozień
Jarosław Suder

VII

Przychody – rachunkowość
i rewizja finansowa
(16 godz.)
 Moderator modułu
Tomasz Zielke

IX

Dokumentowanie
procesu
badania w sposób zgodny
z wymogami MSRF
(16 godz.)
 Moderator modułu
Mirosław Kośmider
Katarzyna Marzec

 Zapasy stanowią często bardzo istotny składnik bilansu, a ich wycena stając się coraz
bardziej wymagająca, miewa ogromny wpływ na obraz jednostki. Dlatego
włączyliśmy ten temat do naszych szkoleń, zapraszając do jego prowadzenia Panią
Dr. Danutę Krzywdę. Z właściwym sobie kompleksowym podejściem zapewni ona
omówienie szerokiego zakresu aktualnej i ugruntowanej wiedzy na ten temat, a także
wskazanie obszarów mogących budzić największe wątpliwości.
 Badając sprawozdania finansowe, wszyscy mamy do czynienia z systemami
informatycznymi, bardziej albo mniej zaawansowanymi. Bardzo ważne jest, abyśmy
potrafili w sposób zgodny ze standardami, a także w sposób efektywny podchodzić
do takich badań, a tam gdzie jest to wskazane i możliwe – ażebyśmy potrafili
wyrażać nasze oczekiwania wobec specjalistów w zakresie IT. Na co zwracać uwagę
badając sprawozdanie finansowe w środowisku zaawansowanym informatycznie,
jakie procedury stosować, jak je dostosować do specyficznych warunków.
To wszystko zostanie omówione podczas tego praktycznego modułu. Temat ten,
podobnie jak w roku ubiegłym poprowadzi Jarosław Suder, biegły rewident mający
ogromne doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w środowisku
informatycznym.
 Szkolenie ma na celu aktualizację wiedzy w zakresie opodatkowania podatkiem
dochodowym, a także krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości,
dotyczących podatku dochodowego bieżącego i odroczonego. Szkolenie będzie
podzielone na część dotyczącą podatku dochodowego, z uwzględnieniem obszarów
budzących największe wątpliwości interpretacyjne, prowadzoną przez eksperta
w dziedzinie podatków. Druga część szkolenia będzie dotyczyła ewidencji podatku
oraz jego prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Moderator zidentyfikuje różnice
pomiędzy ustalaniem wyniku finansowego, a podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym. W ramach szkolenia poznamy praktyczne aspekty ujmowania podatku
dochodowego odroczonego.
 Szkolenie będzie obejmowało omówienie stanu prawnego, w tym standardów
rachunkowości dotyczących przychodów. Zapoznanie z definicjami, zasadami
ujęcia, wyceny oraz obowiązkami w zakresie ujawnień w sprawozdaniach
finansowych w zakresie przychodów według przepisów polskich i MSSF. Moderator
przedstawi praktyczne aspekty ujmowania przychodów ze szczególnych rodzajów
transakcji oraz wskaże potencjalne obszary różnic pomiędzy MSSF a zasadami
określonymi w przepisach polskich. Przedstawi także podejście merytoryczne
w planowaniu i przeprowadzaniu badania przychodów.
 Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF zdaniem
naszym stanowi bardzo ważny i przydatny temat szkoleniowy. Podczas tego szkolenia
skupimy się na praktycznych aspektach dokumentowania badania, poczynając
od wymogów dotyczących arkusza roboczego, a kończąc na organizacji dokumentacji
rewizyjnej, a także dokumentowaniu różnych procedur i czynności. Zwrócimy uwagę
na typowe nieprawidłowości w zakresie dokumentowania badania, a także
przedyskutujemy doświadczenia i wnioski płynące z kontroli Krajowej Komisji
Nadzoru.
Wreszcie,
przedstawimy
przykłady
dokumentacji
roboczych
funkcjonujących na rynku wraz z ich krótką charakterystyką.

