Obligatoryjne doskonalenie zawodowe
dla biegłych rewidentów w 2018 roku
Kraków Hotel Park Inn by Radisson
INFORMACJE O SZKOLENIU
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach w zakresie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych
rewidentów w 2018 roku, obejmujących:
Moduł

Temat

Blok

Liczba
godzin

Wykładowca

Terminy

7.2017.A.16

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań
finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej
przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

Rewizja

16

Antoni Kwasiborski

20-21.09.2018

8.2017.A.16

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

16

Aneta Wilk-Łyś

22-23.11.2018

15.2017.R.16*

Wycena przedsiębiorstw – etap III:
Wycena aktywów – teoria i warsztat

Rachunkowość

16

Dr Marcin Pęksyk

25-26.10.2018

17.2017.AR.8

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Rewizja
Rachunkowość

8

Emilia Kozień

18.05.2018

18.2017.R.8

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa
bilansowego

Rachunkowość

8

Aneta Wilk-Łyś

07.12.2018

Rewizja

16

Waldemar Lachowski 08-09.11.2018

Stosowanie MSB w praktyce – część III:
22.2017.A.16* Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego
rewidenta
23.2018.R.8

Nowy model rozpoznawania przychodów
wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Rachunkowość

8

Tomasz Zielke

11.10.2018

24.2018.R.8

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing”
oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Rachunkowość

8

Krzysztof Gmur

17.05.2018

25.2018.A.4

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce:
łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem
sprawozdań finansowych

Rewizja

4

Krzysztof Gmur

06.12.2018

26.2018.A.4

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce:
zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego
rewidenta

Rewizja

4

Krzysztof Gmur

06.12.2018

27.2018.A.8

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Rewizja

8

Ewa Sowińska
Danuta Rocławska

12.10.2018

* Moduły 13-15 „Wycena przedsiębiorstw” oraz Moduły 20-22 „Stosowanie MSB w praktyce” - rekomenduje się zachowanie kolejności,
zgodnie z numeracją modułów.

MIEJSCE SZKOLENIA
Szkolenia odbywać się będą tradycyjnie już w Hotelu Park Inn by Radisson
Kraków, przy ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków. Hotel położony w centrum
Krakowa,
w
bliskiej
odległości
od
węzła
komunikacji
miejskiej
(Rondo Grunwaldzkie), a także z możliwością parkowania w okolicy Hotelu
(bezpłatnie) albo na parkingu hotelowym (odpłatnie). Zajęcia odbywać się będą
w nowoczesnej, przestronnej sali, która posiada bezprzewodowy dostęp do Internetu,
klimatyzację, wysokiej klasy sprzęt konferencyjny oraz światło dzienne.
Więcej informacji na temat hotelu na stronie: www.parkinn.pl

CEL SZKOLENIA
Szkolenia skierowane są do biegłych rewidentów, w tym w związku z obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym, a także
do członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych,
którzy są zainteresowani tematyką szkolenia.
Głównym celem jest doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie wybranych aspektów rachunkowości i rewizji
finansowej, a przy okazji realizacja programu doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów określonego w założeniach
organizacyjno-programowych PIBR na 2018 rok.
Szkolenia będą prowadzone w formie:
• wykładowo-warsztatowej lub
• warsztatowej.

HARMONOGRAM SZKOLENIA
Przedstawiamy ramowy harmonogram szkolenia, który obejmuje 8 godzin lekcyjnych (1 dzień):






09:00-11:15
11:15-11:30
11:30-13:00
13:00-13:30
13:30-15:45

zajęcia
przerwa kawowa
zajęcia
przerwa lunchowa
zajęcia

CENA ZA SZKOLENIA
Koszt szkolenia jest zróżnicowany ze względu na liczbę godzin poszczególnych modułów i wynosi:




- 310,00 zł netto + 23%VAT
- 470,00 zł netto + 23%VAT
- 155,00 zł netto + 23%VAT

Cena szkolenia jednodniowego (8 godzin)
Cena szkolenia dwudniowego (16 godzin)
Cena szkolenia (4 godziny)

Koszt szkolenia obejmuje:
 opłatę za szkolenie,
 podręcznik/materiały wydane przez CE PIBR lub SKwP, oraz dla lepszego ułatwienia odbioru wydrukowaną
prezentację power-point wraz z przykładami albo (alternatywnie) autorskie materiały szkoleniowe,
 certyfikat uczestnictwa,
 lunch,
 serwis kawowy*.
*serwis kawowy dostępny w sali szkoleniowej przez cały czas trwania szkolenia.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy kierować w terminie do 14 dni przed planowanym szkoleniem na adres:
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o.
ul. E. Wasilewskiego 20
30-305 Kraków
Fax 12/632 80 64
e-mail: szkolenia@proaudit.pl
Ilość miejsc ograniczona (szkolenia o charakterze wykładowo-warsztatowym maksymalnie 30 osób, a o charakterze warsztatowym
maksymalnie 20 osób, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
** Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych.
*** Parking na terenie Hotelu płatny dodatkowo w recepcji 6 zł za godzinę.
*

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail), najpóźniej na 14 dni przed planowanym
szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu
nie zwalnia z dokonania płatności.

WPŁATY ZA SZKOLENIA
Wpłaty należy dokonać na konto PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o., ul. E. Wasilewskiego 20,
30-305 Kraków, nr 82 1240 1444 1111 0010 5063 8009 w Banku PEKAO S.A. II Oddział w Krakowie, Kraków ul. Kapelanka 1,
w terminie do 7 dni przed szkoleniem, podając w tytule imię i nazwisko, moduł oraz termin szkolenia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
pod nr tel. 12/ 632 80 32 lub e-mail: szkolenia@proaudit.pl

