CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW
MODUŁ
X

OPIS
Inwestycje
aspekty
i podatkowe
(16 godz.)

CHARAKTERYSTYKA
 Szkolenie ma na celu omówienie stanu prawnego w zakresie istniejących uregulowań
i standardów rachunkowości dotyczących inwestycji finansowych.
 Moderatorami tego modułu będą Tomasz Zielke i Emilia Kozień, którzy w praktyczny
sposób przedstawią uczestnikom definicje, zasady ujęcia, wyceny oraz obowiązki
w zakresie ujawnień w sprawozdaniach finansowych w zakresie inwestycji finansowych
według przepisów polskich i MSSF.
 Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami ujmowania i wyceny
bilansowej inwestycji finansowych.
 W trakcie szkolenia expert w dziedzinie podatków omówi również aspekty podatkowe
związane z inwestycjami finansowymi.

finansowe
bilansowe

 Moderator modułu
Tomasz Zielke
Emilia Kozień



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



XIX*

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

XX*

Wycena przedsiębiorstw –
etap II:
Metody wyceny i rewizji
(16 godz.)
 Moderator modułu
Dr Marcin Pęksyk
Dr Bogusław
Kaczmarczyk

XXIV

Aktualizacja
krajowego
i międzynarodowego prawa
bilansowego
(8 godz.)
 Moderator modułu
Aneta Wilk-Łyś

 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.
 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.
 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.

* Moduły XIX-XXI „Wycena przedsiębiorstw” rekomenduje się zachowanie kolejności, zgodnie z numeracją modułów.
** Moduł XXI będzie organizowany w roku 2018.

