Charakterystyka modułów i prowadzących

CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW
MODUŁ
II

OPIS
Zmiany w MSR/MSSF
(8 godz.)

 Moderator modułu
Jarosław Suder
III

Inne usługi biegłego rewidenta
(16 godz.)

 Moderator modułu
Mirosław Kośmider
Paulina Bąk
V

Zmiana zasad (polityki)
rachunkowości, wartości
szacunkowych, poprawianie
błędów, zdarzenia następujące
po dniu bilansowym
(16 godz.)
 Moderator modułu
Tomasz Zielke

VI

VII

Wycena i ujawnianie zapasów
w prawie krajowymi
międzynarodowym
(16 godz.)
 Moderator modułu
Dr Danuta Krzywda
Badanie sprawozdania
finansowego w środowisku
zaawansowanym
informatycznie (badanie
zgodności, badanie IT)
(8 godz.)
 Moderator modułu
Jarosław Suder

VIII

Wybrane problemy z zasad
etyki zawodowej biegłych
rewidentów i MSKJ 1
(8 godz.)

 Moderator modułu
Mirosław Kośmider
Paulina Bąk

CHARAKTERYSTYKA
 Od 1 stycznia 2013 roku wchodzi w życie szereg zmian w standardach
poświęconych sprawozdawczości skonsolidowanej, wyceny w wartości godziwej
i wiele innych. Ten moduł ma na celu jeszcze lepsze zrozumienie przez uczestników
skutków zmian w standardach i będzie uszczegółowieniem wybranych zagadnień,
ażeby przygotować uczestników do badania sprawozdań finansowych zawierających
nowe rozwiązania. Osoba prowadząca ten Moduł – Jarosław Suder, zapewnia
najbardziej praktyczne podejście do tematu, a także proste wyjaśnienie
skomplikowanych zagadnień, szczególnie w oparciu o liczne przykłady z praktyki.
 Szkolenie będzie ukierunkowane na omówienie szeregu usług, jakie biegły rewident
może świadczyć poza badaniem sprawozdań finansowych. Omówione zostaną
zasady wykonywania i praktyczne aspekty tzw. uzgodnionych procedur, a także tzw.
raporty dedykowane. Szkolenie będzie też skupiało się na praktycznych aspektach
takich transakcji jak połączenia, przekształcenia i podziały oraz różnych rodzajach
usług, jakie biegły rewident może świadczyć podczas realizacji tych procesów.
Jednym z wielu atutów szkolenia będą praktyczne przykłady, łącznie z przykładami
opinii biegłego z badania przeprowadzonego na podstawie przepisów kodeksu
spółek handlowych.
 Nowy temat 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.
 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, dopraszając 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,
ażebyśmy 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.
Zadbaliśmy o to, ażeby temat ten prowadził Jarosław Suder, biegły rewident mający
ogromne doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w środowisku
informatycznym.
 W ramach proponowanego zakresu szkoleń zaproponowaliśmy tematykę związaną
z wybranymi problemami z zasad etyki i zasadami zapewnienia jakości,
wynikającymi z Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 z paru powodów.
Po pierwsze, ażeby zróżnicować tematykę i charakter szkoleń w tym bloku. Po drugie
dlatego, iż w ramach tej tematyki chcemy poruszyć kwestie kluczowe dla pracy
biegłego, takie jak – niezależność, czy konflikty interesu. Wreszcie, zasady
zapewnienia jakości, wynikające z MSKJ 1 obejmują znacznie szerszy zakres, aniżeli
ten, który przywykliśmy stosować, w związku z krajowymi standardami rewizji. Jak
stosować te zasady? Jak różnicować podejście zależności od skali naszego podmiotu?
Spróbujemy podzielić się praktycznym doświadczeniem w tym zakresie.

CHARAKTERYSTYKA PROWADZĄCYCH
IMIĘ I NAZWISKO

OPIS

Mirosław Kośmider

 Założyciel oraz od 10 lat Prezes Zarządu PRO AUDIT, biegły rewident z kilkunastoletnim
doświadczeniem zawodowym.
 Wcześniej, przez 8 lat pracował w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie łączył obowiązki audytora
z obowiązkami dyrektora regionalnego biura w Krakowie.
 Od 27 kwietnia 2006 roku pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej ING Bank Śląski S.A.
oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu.
 W okresie od 2002 pełnił funkcję członka, a od 2006 roku Przewodniczącego Krajowej Komisji Nadzoru
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – do swojego wycofania się w czerwcu 2011 roku.
 Autor komentarzy w dziedzinie rachunkowości dla Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis
oraz współautor publikacji na temat badania rozrachunków publicznoprawnych, wydanej przez KIBR.
 Prowadził liczne szkolenia zarówno dla wizytatorów i kontrolerów, w ramach działalności Krajowej
Komisji Nadzoru, dla biegłych rewidentów w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego
organizowanego przez Regionalne Zarządy KIBR w Krakowie i innych ośrodkach Polski.

Dr Danuta Krzywda

 Pracownik naukowy i dydaktyczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Biegły rewident.
 Autor materiałów szkoleniowych i książek z dziedziny rewizji finansowej oraz rachunkowości. Dorobek
naukowy obejmuje 140 opublikowanych prac w kraju i zagranicą.
 Wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, członek Komitetu Standardów Rachunkowości
w Polsce, Rady Naukowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Grupy
Roboczej Rachunkowości Europejskiej Federacji Ekspertów Księgowych z siedzibą w Brukseli. Prowadzi
wykłady w zakresie podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej,
rewizji finansowej, polskiego prawa o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.

Tomasz Zielke









Partner ESO Audit s.c., biegły rewident z 13-letnim doświadczeniem zawodowym audytora.
Od kwietnia 2007 do kwietnia 2011 członek Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Gdańsku.
W latach 1998 do 2009 pracował dla PricewaterhouseCoopers (ostatnio jako Wicedyrektor w Dziale
Audytu i Usług Doradczych w gdańskim biurze PwC oraz członek Zarządu PricewaterhouseCoopers
Sp. z o.o. w Polsce). Pracując w PwC, niezależnie od badania sprawozdań finansowych, należał do grupy
technicznej zajmującej się analizą złożonych problemów z zakresu rachunkowości polskiej
i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla potrzeb klientów, zespołów
audytowych i doradczych PwC. Jest ekspertem w zakresie rewizji i sprawozdawczości finansowej
opartych o polskie i międzynarodowe standardy.
Przygotowywał i prowadził szereg szkoleń z zakresu MSSF, zasad rachunkowości i sprawozdawczości
zgodnych z polskimi standardami rachunkowości, metodologii badania sprawozdań finansowych. Były to:
szkolenia wewnętrzne (dla pracowników); obligatoryjne i fakultatywne szkolenia biegłych rewidentów
(począwszy od 2003, organizowane ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, a następnie z RO KIBR
w Gdańsku); oraz szkolenia dla klientów oraz dla studentów w zakresie studiów podyplomowych.
Uczestniczył w projektach doradczych dotyczących przygotowywania/konwersji sprawozdań
finansowych zgodnie z MSSF, a także wielu audytach sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań sporządzonych zgodnie z MSSF.

Jarosław Suder

 Biegły rewident z kilkunastoletnią praktyką zawodową w usługach audytu i doradztwa finansowego.
 Po 10 latach pracy w firmie Deloitte, prowadzi własną firmę audytorsko-doradczą Suder & Reiter Audyt
Sp. z o.o. SK.
 Specjalista w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
 W Deloitte współtworzył grupę techniczną do spraw Sprawozdawczości Finansowej w zakresie Polskich
Standardów Rachunkowości (PSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF). Był członkiem zespołu technicznego do spraw MSSF na Europę Centralną.
 Autor licznych publikacji oraz uznanym prelegentem w zakresie MSSF oraz sprawozdawczości
finansowej.
 Prowadził liczne szkolenia w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF), w tym w zakresie szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów.

Paulina Bąk





Manager w PRO AUDIT, biegły rewident z 7-letnim doświadczeniem zawodowym audytora.
Posiada dużą wiedzę na temat zasad prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości finansowej
oraz badania sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych spółek
notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Prowadziła szkolenia wewnętrzne dla nowych pracowników dotyczące rewizji finansowej,
w szczególności omawiające cele oraz zasady przeprowadzenia poszczególnych procedur badania
sprawozdań finansowych.

