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10:30 – 10:45 Rejestracja i kawa powitalna

10:45 – 10:55 Otwarcie konferencji

10:55 – 11:10

Zmiany w założeniach koncepcyjnych do standardów i inne zmiany:
• Zmiana definicji aktywów i zobowiązań
• Kryteria przy uwzględnianiu zasad wyceny
• Ujęcie i usunięcie aktywa/ zobowiązania z bilansu
• Zmiana definicji biznesu pod MSSF3

Monika Jakubczyk, Partner w Dziale Audit & Assurance Deloitte

11:10 – 11:45

Wdrożenie MSSF 9 oraz ustalanie stóp dyskonta - na co zwrócić uwagę zamykając rok finansowy
• Kluczowe zasady ustalania stóp dyskonta na datę przejścia na MSSF 16 oraz w okresach późniejszych
• Podsumowanie zmian w zakresie ujawnień dla instrumentów finansowych (MSSF 7) w związku z wdrożeniem MSSF 9

Robert Karczmarczyk, Dyrektor w Dziale Risk Advisory Deloitte

11:45 – 12:15

MSSF 16 – ustalenie okresu leasingu
• Nieodwoływalny okres umowy
• Opcje przedłużenia lub wcześniejszego wypowiedzenia
• Umowy na czas nieokreślony

Aleksandra Rytko, Senior Menedżer w Dziale Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości 
Finansowej Deloitte

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:10
Nowe obowiązki w zakresie podatków, nałożone na członków zarządów od 1 stycznia 2019 r. 

Robert Nowak, Partner, Zespół Business Tax Deloitte

13:10 – 13:50

Kontrole cen transferowych: krajobraz po zmianie
• Zachodzące w ostatnim czasie zmiany w przepisach o cenach transferowych istotnie wzmacniają pozycję organów 

kontrolnych
• Bez odpowiedniego przygotowania podatnicy będą uzależnieni od decyzji podejmowanych przez władze podatkowe

Rafał Sadowski, Partner w Zespole Cen Transferowych Deloitte Doradztwo Podatkowe

Mariusz Każuch, Dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego, Zespół Cen Transferowych, Deloitte

13:50 – 14:30
Transformacja cyfrowa wspierana Platformą SAP S/4HANA – jak efektywnie przygotować  
się do zmiany

Paweł Filipowicz, Partner, SAP Practice Leader in Deloitte CE

14:30 – 15:00 Lunch

Program konferencji
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Prelegenci
Monika Jakubczyk, Partner w Dziale Audit & Assurance

Monika posiada wieloletnie doświadczenie audytorskie 
zdobyte w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
pracowała w biurze Deloitte w Nowym Jorku. Monika 
nadzoruje i kieruje badaniami sprawozdań finansowych 
jak również projektami doradztwa rachunkowego i kontroli 
wewnętrznej w spółkach z różnych sektorów gospodarczych, 
ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów notowanych 
na GPW. Jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych 
Rewidentów (ACCA). Ukończyła studia Master of Business 
Administration (MBA) na Politechnice Warszawskiej we 
współpracy z London Business School.

E-mail: mjakubczyk@deloitteCE.com

Mariusz Każuch, Dyrektor w dziale Doradztwa 
Podatkowego, Zespół Cen Transferowych

Mariusz jest doradcą podatkowym, członkiem Komisji 
Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Do listopada 
2017 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu 
w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialnego za negocjacje 
uprzednich porozumień cenowych (APA) oraz MAP, a także 
politykę cen transferowych i legislację. Delegat Polski na 
wielu podatkowych grupach roboczych Unii Europejskiej 
i OECD. Nadzorował proces wdrażania ustawodawstwa 
FATCA i CRS w Polsce. Był również odpowiedzialny za 
proces implementacji GAAR. Praktyczne doświadczenie 
w kontroli podatkowej gromadził podczas kilku lat pracy 
jako inspektor kontroli skarbowej w sektorze bankowym 
i ubezpieczeniowym.

E-mail: mkazuch@deloitteCE.com

Rafał Sadowski, Partner w dziale Doradztwa Podatkowego, 
Zespół Cen Transferowych

Partner w Zespole Cen Transferowych Deloitte Doradztwo 
Podatkowe. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego 
(Bankowość i Finanse) i University of Sussex w Wielkiej 
Brytanii (International Economics). Doradca podatkowy 
(od 2005 r.) z 18-letnim doświadczeniem w obszarze cen 
transferowych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie 
restrukturyzacji, postępowaniach podatkowych dotyczących 
cen transferowych oraz zarządzania ryzykiem w zakresie cen 
transferowych. 

E-mail: rsadowski@deloitteCE.com

Aleksandra Rytko, Senior Menedżer w Dziale Audit & 
Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości 
Finansowej Deloitte

Aleksandra jest biegłym rewidentem, posiada dyplom ACCA 
i IPSAS Certificate (CIPFA). Specjalizuje się w praktycznym 
stosowaniu MSSF. Od 2013 r. Prowadziła własną działalność 
doradczo-szkoleniową. W latach 2017-2018 najpierw 
jako konsultant Banku Światowego, a następnie doradca 
ds. edukacji PIBR realizowała także szereg projektów 
dotyczących edukacji biegłych rewidentów. W 2018 r. jako 
członkini międzynarodowego zespołu finansowanego przez 
rząd brytyjski, opracowywała standardy sprawozdawczości 
finansowej dla mikro przedsiębiorstw w Gruzji. W latach 
2015-2016 współpracowała z Bankiem Światowym 
i Ministerstwem Finansów przy projektach związanych 
z potencjalnym wdrażaniem IPSAS w UE. Ostatnio, dla 
Centrum Edukacji PIBR opracowała materiały dydaktyczne 
i prowadziła szkolenia z MSSF 15 i MSSF 16. 

E-mail: arytko@deloitteCE.com

Robert Nowak, Partner, Tax Deloitte

Robert jest Partnerem w Zespole Business Tax. Robert 
jest prawnikiem, licencjonowanym doradcą podatkowym, 
posiada tytuł MBA. Uczestniczył w wielu projektach 
podatkowych dotyczących m.in.: wdrażania nowych struktur 
organizacyjnych i finansowych działalności spółek, wdrażania 
procedur podatkowych, strukturyzacji odpowiedzialności 
karnej skarbowej członków zarządu oraz odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych, zmian własnościowych, 
restrukturyzacji struktur, fuzji i przejęć. Posiada bogate 
doświadczenie w przeglądach podatkowych. Brał także udział 
w projektach podatkowych dotyczących: badania zgodności 
procedur podatkowych z wymaganiami Sarbanes-Oxley Act, 
prawidłowości wyliczenia podatku odroczonego, badania 
prawidłowości raportowania dla potrzeb księgowości 
amerykańskiej (FIN-48), oceny istniejących i potencjalnych 
ryzyk podatkowych.

E-mail: rnowak@deloitteCE.com

Paweł Filipowicz, Partner, SAP Practice Leader in Deloitte 
CE

Paweł jest odpowiedzialny za Praktykę SAP w Deloitte 
w Europie Centralnej ukierunkowaną na wsparcie Klientów 
realizujących programy transformacyjne, wdrożenia, 
utrzymania oraz rozwój Platformy SAP ze szczególnym 
uwzględnieniem najnowszych wersji SAP S/4HANA. Absolwent 
Politechniki Warszawskiej i studiów MBA. W trakcie wieloletniej 
kariery w międzynarodowych firmach konsultingowych 
brał udział w programach transformacyjnych i wdrożeniach 
rozwiązania SAP oraz zarządzania zmianą w złożonym 
międzynarodowym środowisku biznesowym ze szczególnym 
uwzględnieniem hierarchicznych struktur wyznaczanych przez 
międzynarodowe korporacje.

E-mail: pfilipowicz@deloitteCE.com

Robert Karczmarczyk, Dyrektor w Dziale Risk Advisory 
Deloitte

Robert specjalizuje się w zagadnieniach związanych z inżynierią 
finansową, zarządzaniem ryzykiem oraz wdrażaniem 
wymogów regulacyjnych dla instrumentów finansowych. 
Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie modelowania 
i wyceny instrumentów finansowych, kwantyfikacji i analizy 
ryzyka rynkowego, kredytowego oraz płynności. Zarządzał 
licznymi wdrożeniami standardów rachunkowych dla 
instrumentów finansowych (MSSF, US GAAP, Ustawa 
o rachunkowości) oraz implementacji narzędzi IT (ETRM / TMS).

E-mail: rkarczmarczyk@deloitteCE.com



Czas i miejsce
Środa, 9 stycznia 2019 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 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja trwa do: 4 stycznia 2019 r.

Kontakt
Dodatkowych informacji udziela: Agata Bednarczyk, tel.: 501 188 438, e-mail: agata.bednarczyk@seg.org.pl
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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