Obligatoryjne doskonalenie zawodowe
dla biegłych rewidentów w 2013 roku
Ustroń– Hotel BELWEDER*****
9-13 września 2013 roku
INFORMACJE
O SZKOLENIU

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu w zakresie obligatoryjnego doskonalenia
zawodowego dla biegłych rewidentów obejmującym:
Moduł VIII

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

Moduł V

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

Moduł VII

Badanie sprawozdania finansowego w środowisku zaawansowanym
informatycznie (badanie zgodności, badanie IT) (8 godz.)

Moduł II

Zmiany w MSR/MSSF (8 godz.)

MIEJSCE
SZKOLENIA

Hotel Belweder ***** to nowoczesny i elegancki pięciogwiazdkowy obiekt usytuowany
na zboczu Góry Równicy, wśród gór i lasów w uzdrowiskowej części Ustronia, w samym
centrum Beskidów. Jest to doskonałe miejsce dla osób preferujących spędzenie czasu
z dala od miejskiego zgiełku, w warunkach łączących najwyższy hotelowy standard z pięknem
natury. Hotel dysponuje w pełni klimatyzowanymi pokojami, a zaletą ich jest ciepła atmosfera
i komfortowe wyposażenie oraz dostęp do Internetu. Goście mają możliwość korzystania
ze Strefy Wellness (basen z hydromasażem i przeciwprądem, jacuzzi, bicze wodne, sauna
fińska, łaźnia parowa, siłownia) oraz Centrum SPA. Hotel Belweder wyróżnia: bardzo
atrakcyjna lokalizacja, kameralna atmosfera, dyskrecja, bezpieczeństwo, wysoki poziom
i elegancja. Więcej informacji na temat hotelu na stronie: www.hotelbelweder.pl

CEL
SZKOLENIA



Szkolenia skierowane są do biegłych rewidentów w związku z obligatoryjnym
doskonaleniem zawodowym, a także do członków zarządów, dyrektorów finansowych,
głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych,
którzy są zainteresowani tematyką szkolenia.
Głównym celem jest doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie wybranych
aspektów rewizji finansowej i rachunkowości, w tym Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej, a przy okazji realizacja programu doskonalenia
zawodowego dla biegłych rewidentów określonego w założeniach organizacyjnoprogramowych KIBR na 2013 rok.



PROGRAM
SZKOLENIA

Program szkolenia obejmuje 40 godzin, zapewniając pełne wykonanie obowiązków
w zakresie doskonalenia zawodowego w 2013 roku.
Istnieje jednak możliwość wyboru mniejszych bloków szkolenia, tj.: dla biegłych rewidentów
niewykonujących zawodu proponujemy blok 24 godzin szkolenia, obejmujący Moduł VIII i V,
albo Moduł V i VII.
Harmonogram szkolenia*:
 9 września 2013 roku – Przyjazd do hotelu w godzinach porannych
- Szkolenie Moduł VIII (Rewizja)
 10 września 2013 roku – Szkolenie Moduł V (Rachunkowość)
 11 września 2013 roku – Szkolenie Moduł V (Rachunkowość)
 12 września 2013 roku – Szkolenie Moduł VII (Rewizja)
 13 września 2013 roku – Szkolenie Moduł II (Rachunkowość)
– wykwaterowanie, wyjazd z hotelu
*Szczegółowe informacje organizacyjne wraz z harmonogramem zajęć zostaną przesłane bezpośrednio
uczestnikom w terminie późniejszym.

CENA
ZA SZKOLENIE

Wariant

Termin

Moduł

Ilość godzin

Cena za szkolenie
wraz z pobytem

I

9-13 września 2013 roku

VIII, V, VII, II

40

2.550,00 + 23% VAT

II

9-11 września 2013 roku

VIII, V

24

1.700,00 + 23% VAT

III

10-12 września 2013 roku

V, VII

24

1.700,00 + 23% VAT

Istnieje możliwość pobytu (w granicach terminu od 9-13 września 2013 roku) niezależnie
od ilości modułów szkoleniowych wybranych przez uczestnika. W przypadku zainteresowania
prosimy o kontakt w celu przedstawiania kalkulacji.

CENA
OBEJMUJE

Łączny koszt szkolenia wraz z pobytem w terminie 9-13 września 2013 roku obejmuje:
 opłatę za szkolenia obligatoryjne zgodnie z wybraną opcją,
 autorskie materiały szkoleniowe,
 certyfikat uczestnictwa,
 opiekę organizatorów,
 zakwaterowanie w luksusowym Hotelu BELWEDER***** w pokojach dwuosobowych
(zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym wiąże się z dopłatą w wysokości 100 zł
netto za dobę),
 całodzienne wyżywienie (od obiadu w dniu 9 września 2013 roku do obiadu w dniu
13 września 2013 roku, wraz z przerwami kawowymi podczas szkoleń),
 uroczystą kolację oraz klubowy wieczór integracyjny (muzyka, tańce),
 zielony kulig Doliną Białej Wisełki połączony z pieczeniem kiełbasek,
 wycieczkę na Czantorię z przewodnikiem połączoną z wjazdem kolejką na Czantorię
i wejściem na wieżę widokową,
 kolację grillową oraz wieczór pożegnalny w klubie (muzyka, tańce),
 możliwość korzystania ze Strefy Wellness (basen z hydromasażem i przeciwprądem,
jacuzzi, bicze wodne, sauna fińska, łaźnia parowa, siłownia).
Cena nie zawiera:

dojazdu uczestników do hotelu*,

dopłaty do pokoju jednoosobowego,

opłaty za parking hotelowy - 10 zł doba hotelowa (od godz. 14.00 w dniu przyjazdu
do godziny 12.00 w dniu wyjazdu),

opłat za usługi dodatkowe hotelu,

dedykowanych pakietów SPA ze specjalną zniżką dla naszych uczestników.
*

ZGŁOSZENIA

W przypadku zainteresowania zorganizowaniem dojazdu służymy pomocą

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy kierować w terminie do 30 czerwca 2013 roku
na adres:
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
Al. 3 Maja 9
30-062 Kraków
Fax 12/632 80 64
e-mail: proaudit@proaudit.pl
Pragnąc zachować kameralny charakter naszych szkoleń, uprzejmie informujemy,
iż ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki.
* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych

REZYGNACJA
ZE SZKOLENIA

Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail). W przypadku
rezygnacji osoba rezygnująca pokrywa następujące koszty:
 do 15 lipca 2013 roku – bezkosztowo
 od 16 lipca 2013 roku do 31 lipca 2013 roku – 50% wartości szkolenia wraz z pobytem
 po 1 sierpnia 2013 roku – 100% wartości szkolenia wraz z pobytem
Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania płatności.

WPŁATY
ZA SZKOLENIE

Wpłaty należy dokonać na konto PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
nr 82 1240 1444 1111 0010 5063 8009 w Banku PEKAO S.A. II Oddział w Krakowie, Kraków
ul. Kapelanka 1, według następującego harmonogramu:
 przedpłatę w wysokości 30% wartości szkolenia wraz z pobytem do dnia 30 czerwca 2013
roku
 pozostałą kwotę wartości szkolenia wraz z pobytem do dnia 1 sierpnia 2013 roku
* Każdy uczestnik naszego szkolenia otrzymuje fakturę VAT

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA ANNA BOSAK
tel. 12/ 632 80 32 lub e-mail: proaudit@proaudit.pl

