
Konferencja

MSSF w praktyce
Kluczowe aspekty zamknięcia roku oraz 
konsekwencje zmian w MSSF dla spółek 
giełdowych

Warszawa, 11 stycznia 2012 r.
Sala Notowań GPW

Konferencja skierowana jest do:
Dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych,  
przedstawicieli działów prawnych i finansowych

Patroni medialni:



Szanowni Państwo,

Zarówno regulatorzy jak i zwykli odbiorcy sprawozdań finansowych coraz większą uwagę przywiązują nie tylko do danych finansowych zawartych 
w podstawowych sprawozdaniach finansowych, ale również do informacji zawartych w notach uzupełniających sprawozdanie finansowe. Dlatego 
w bieżącym roku postanowiliśmy w ramach corocznej konferencji dotyczącej kwestii związanych z MRS/MSSF omówić najczęściej pojawiające się 
i jednocześnie znaczące z punktu widzenia odbiorcy sprawozdań finansowych braki bądź też nieprawidłowości w ujawnieniach wymagane przez 
standardy. 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, podczas której eksperci firmy Deloitte przedstawią kluczowe kwestie związane z zamknięciem 
roku fiskalnego, „gorące” tematy roku 2011, jak np. kwestie związane z nieprawidłowościami w ujawnieniach, bądź też specyficzne zagadnienia 
rachunkowe wymagające interpretacji, jak również przybliżą kolejne zmiany w MSSF istotne z perspektywy spółek notowanych na giełdzie. 

Uczestnicząc w konferencji zyskają Państwo okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów z ekspertami i praktykami biznesu. Będą 
Państwo mieli również możliwość indywidualnych konsultacji konkretnych problemów z ekspertami firmy Deloitte.

Dodatkowo specjalnie dla uczestników konferencji przygotowaliśmy najnowsze wydanie książki „Praktyczny przewodnik po MSSF wraz 
z porównaniem z PSR”.

Prelegenci

Monika Jakubczyk
Dyrektor w Dziale Audytu 
Deloitte 

Posiada 8 letnie 
doświadczenie audytorskie 
zdobyte w Polsce oraz 
w Stanach. Specjalizuje 
się w Międzynarodowych 
Standardach 
Sprawozdawczości 
Finansowej oraz 
Amerykańskich Standardach 
Sprawozdawczości 
Finansowej. Obsługuje 
głównie klientów 
z branży energetycznej 
i chemicznej oraz klientów 
raportujących w zgodności 
z Amerykańskimi 
Standardami 
Sprawozdawczości 
Finansowej. Jest członkiem 
Brytyjskiego Stowarzyszenia 
Biegłych Rewidentów.

Aleksander Kot
Starszy Menedżer w Dziale 
Doradztwa Podatkowego 
Deloitte

Posiada dziesięcioletnie 
doświadczenie 
w doradztwie podatkowym. 
Specjalizuje się w kwestiach 
opodatkowania 
przedsiębiorstw oraz 
opodatkowania transakcji 
międzynarodowych. 
Jest autorem licznych 
struktur optymalizacji 
podatkowej oraz prowadził 
wiele przeglądów 
podatkowych i analiz 
typu due diligence. Poza 
doradztwem w zakresie 
CIT Aleksander specjalizuje 
się także w zagadnieniach 
związanych z podatkiem 
odroczonym oraz 
modelowaniem finansowym 
umów (SPA Advisory). Jest 
doradcą podatkowym 
i członkiem ACCA.

Marcin Samolik
Starszy Menedżer w Dziale 
Audytu Deloitte

Posiada 11-letnie 
doświadczenie 
w pracy audytorskiej. 
Specjalizuje się w badaniu 
sprawozdań finansowych 
(w tym sprawozdań 
skonsolidowanych) 
i doradztwie księgowym 
dla przedsiębiorstw 
produkcyjnych 
i handlowych działających 
w różnych sektorach 
gospodarki. Uczestniczył 
również w projektach 
typu due dilligence, 
opracowywaniu zasad 
(polityki rachunkowości), 
badaniu i ocenie sytemu 
kontroli wewnętrznej oraz 
projektowaniu systemów 
raportowania finansowego. 
Posiada uprawnienia 
biegłego rewidenta.

Aleksandra Rytko
Manager w Dziale Audytu, 
Biegły Rewident, ACCA

Posiada wieloletnie 
doświadczenie audytorskie 
zdobyte w Deloitte 
a wcześniej w PwC. 
Przez kilka lat była także 
Dyrektorem w firmie BPP 
Professional Education 
prowadząc i nadzorując 
szkolenia z zakresu 
sprawozdawczości 
finansowej, w tym szkolenia 
ACCA, CIMA, CIA i CFA. 
Specjalizuje się 
w Międzynarodowych 
Standardach 
Sprawozdawczości 
Finansowej oraz polskim 
prawie bilansowym.
Posiada uprawnienia 
biegłego rewidenta oraz 
tytuł członka brytyjskiego 
stowarzyszenia ACCA.

Przemysław Zawadzki 
Menedżer w Dziale Audytu 
Deloitte

Posiada wieloletnie 
doświadczenie audytorskie. 
Posiada uprawnienia 
biegłego rewidenta. Jest 
członkiem Brytyjskiego 
Stowarzyszenia Biegłych 
Rewidentów (Association 
of Certified Chartered 
Accountants).Specjalizuje 
się w polskim prawie 
bilansowym oraz 
Międzynarodowych 
Standardach 
Sprawozdawczości 
Finansowej. Posiada 
doświadczenie w badaniu 
Spółek zgodnie z US GAAP. 
Prowadzi różnorodne 
szkolenia techniczne.



11:40 – 12:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa

12:00 – 12:10 Otwarcie konferencji

Przedstawiciel Deloitte

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:10 – 12:-40 Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych – dlaczego może sprawiać trudności?  

• Częste braki w ujawnieniach dotyczących instrumentów finansowych 

• Ujawnienia dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym

• Inne obszary 

Marcin Samolik, Starszy Menedżer w dziale audytu Deloitte

12:40 – 13:10 MSSF8 Segmenty operacyjne 

• Identyfikacja segmentów operacyjnych

• Segmenty operacyjne a segmenty sprawozdawcze

• Zasady wyceny informacji segmentowych

• Ujawnienia wymagane przez standard  

Monika Jakubczyk, Dyrektor w dziale audytu Deloitte

13:10 – 13:40 Wskaźnik „zysk na akcję” i jego rozwodnienie  

• Zasady prezentacji i ujawniania 

• Podstawowy zysk na akcję  

• Rozwodniony zysk na akcję – jak liczyć? 

Marcin Samolik, Starszy Menedżer w dziale audytu Deloitte

13:40 – 14:00 Przerwa kawowa

14:00 – 14:30 Projekt nowego standardu  - jednostki inwestycyjne

• Dlaczego powstał projekt nowego standardu 

• Definicja jednostki inwestycyjnej

• Zwolnienie z konsolidacji 

• Zasady wyceny inwestycji 

Przemysław Zawadzki, Menedżer w dziale audytu Deloitte

14:30 – 15:30 Dywidenda - ujęcie księgowe z uwzględnieniem skutków podatkowych i prawnych

• Uwarunkowania prawne dla wypłaty dywidendy w ramach wymogów Kodeksu Spółek Handlowych

• Ujęcie księgowe dywidendy z perspektywy otrzymującego i przyznającego

• Szczególne przypadki – dywidendy w roku przejęcia, dywidenda po przejściu na MSSF, zwrot nienależnej zaliczki na 
dywidendę, dywidenda niepieniężna

• Konsekwencje podatkowe wypłaty i otrzymania dywidendy

Aleksandra Rytko, Menedżer w dziale audytu Deloitte

15:30 – 16:00 Inżynieria podatkowa po zmianie przepisów od 2012 a ujęcie jej wyników wg. MSSF

• Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym w 2012 r. i ich konsekwencje dla podatników

• Wydatki związane z emisją obligacji jako koszty podatkowe

• Podatkowa grupa kapitałowa sposobem na optymalizację

• Przekształcanie spółek osobowych w S.A. – wybrane konsekwencje podatkowe

Aleksander Kot, Starszy Menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte

16:00 – 16:30 Lunch

Program konferencji



Czas i miejsce
Środa, 11 stycznia 2012 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
Sala Notowań
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

Uczestnicy
Konferencja skierowana jest do: dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość, głównych księgowych, 
przedstawicieli działów prawnych i finansowych

Konferencja przeznaczona jest wyłącznie dla przedstawicieli spółek należących do SEG oraz klientów Deloitte.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja 
Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.seg.org.pl lub po 
wypełnieniu załączonej karty zgłoszeniowej pod numerem faksu: (22) 826 31 93. Liczba miejsc jest ograniczone, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja trwa do: 9 stycznia 2012 r.

Kontakt
Dodatkowych informacji udziela: 
W sprawie członkostwa prosimy o telefon do Biura SEG (22) 826 26 89

Więcej informacji o konferencji na stronie:
www.seg.org.pl

Dodatkowe informacje 

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego 
z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury 
prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas
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