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10:30 – 10:45 Rejestracja i kawa powitalna

Otwarcie konferencji

Zmiany w regulacjach i ich wpływ na współpracę biegłego rewidenta ze spółką publiczną
• Zmiany w Ustawie o biegłych rewidentach, nadzór publiczny
• Elektronizacja sprawozdań finansowych emitentów
• Nowy krajowy standard due dilligence i listów poświadczających

Monika Jakubczyk, Partner w Dziale Audit & Assurance Deloitte

11:20 – 11:50

Reforma IBOR – zmiany w MSSF i krajobraz po zakończeniu ery stóp procentowych jakie znamy

Po upływie ponad 40 lat era stawki LIBOR dobiegnie końca. Podobny los spotka inne stopy, w tym m.in. EURIBOR 
oraz WIBOR. Zastąpienie stawek IBOR nowymi stopami procentowymi stanowi jedno z największych wyzwań 
sektora finansowego w nadchodzących latach. Biorąc jednak pod uwagę skalę zmian wynikających z reformy 
IBOR, jej wpływ odczują nie tylko instytucje finansowe, ale także przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. 
Przybliżymy kluczowe obszary wpływu reformy IBOR, w szczególności obszar treasury oraz rachunkowy.

Robert Karczmarczyk, Dyrektor w Dziale Risk Advisory Deloitte 
Krzysztof Supera, Senior Manager,  Zespół ds. MSSF Deloitte

12:30 – 13:00

MSR 7 oraz MSSF 15 - wybrane zagadnienia

Przejdziemy przez istotne zagadnienia związane z MSR 7 oraz MSSF 15 . W oparciu o naszą wiedzę i 
doświadczenie, przedstawimy ciekawe studia przypadków.

Przemysław Zawadzki, Partner Associate w Dziale Audit & Assurance, Zespół ds. Międzynarodowej 

Sprawozdawczości Finansowej Deloitte

13:00 – 13:30

Odpowiedzialność zarządów za rozliczenia podatkowe spółek w kontekście ostatnich zmian 
przepisów podatkowych 

Robert Nowak, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego , 

Anna Rączkowska, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego

13:30 – 14:00

MSSF 9: Wycena instrumentów kapitałowych – czy wycena wg kosztu historycznego jest jeszcze 
możliwa

• Dopuszczalne przypadki stosowania kosztu jako przybliżenia wartości godziwej

• Możliwości wyceny nienotowanych aktywów kapitałowych

• Wymagane ujawnienia

Paweł Sadowski, Partner Associate w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte, 

Krzysztof Supera, Senior Manager,  Zespół ds. MSSF Deloitte

14:00 – 15:00 Lunch

Program konferencji

10:50 – 11:20

12:10 – 12:30 Przerwa kawowa

11:50 – 12:10

MSSF 16 – praktyczne aspekty

Prosiliśmy o zadanie pytań (za pomocą ankiety) dotyczących kwestii związanych z wdrożeniem MSSF 16. 
Na wybrane pytania udzielimy odpowiedzi podczas Konferencji.

Aleksandra Rytko, Senior Menedżer w Dziale Audit & Assurance, Zespół ds. MSSF Deloitte

10:45 – 10:50



Przemysław Zawadzki, 

Partner Associate w Dziale Audit & Assurance, 

Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości

Finansowej Deloitte

Przemysław Zawadzki jest Partnerem Associate  w dziale 

Audit & Assurance Deloitte, jest biegłym rewidentem oraz

członkiem ACCA. Posiada wieloletnie doświadczenie

audytorskie, zdobyte podczas pracy w Deloitte oraz

uprawnienia biegłego rewidenta. Specjalizuje się

w polskim prawie bilansowym oraz Międzynarodowych

Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

E-mail: pzawadzki@deloitteCE.com

Robert Nowak, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Robert jest Partnerem w Zespole Business Tax. 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
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Prelegenci
Monika Jakubczyk, Partner w Dziale Audit & Assurance
Deloitte

Monika posiada wieloletnie doświadczenie audytorskie  

zdobyte w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie  

pracowała w biurze Deloitte w Nowym Jorku. Monika  jest 

biegłym rewidentem, 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 BusinessSchool.

E-mail: mjakubczyk@deloitteCE.com

Aleksandra Rytko, Starszy Menedżer w Dziale Audit &  

Assurance, Zespół ds. MSSF 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 2017-2018najpierw

jako konsultant Banku Światowego (BŚ), a następnie 

doradca  ds. edukacji PIBR realizowała projekty dotyczące

edukacji biegłych rewidentów. W 2018 r. w 

międzynarodowym zespole finansowanym przez  rząd UK, 

opracowywała standardy sprawozdawczości  finansowej dla 

mikro przedsiębiorstw w Gruzji. W latach  2015-2016 

współpracowała z BŚ i MF przy projektach związanych  z

potencjalnym wdrażaniem IPSAS w UE. Dla Centrum 

Edukacji PIBR opracowała materiały dydaktyczne  i

prowadziła szkolenia z MSSF 15 i MSSF 16.

E-mail: arytko@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

Krzysztof Supera, Starszy Menedżer,  Zespół ds. MSSF 

Deloitte

Krzysztof posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obszarze 

ryzyka rynkowego i instrumentów finansowych. Krzysztof 

pełni funkcję eksperta w zakresie instrumentów finansowych 

w ramach Grupy Technicznej MSSF na Europę Środkowo-

Wschodnią.

E-mail: ksupera@deloitteCE.com

Paweł Sadowski, Partner Associate w Dziale Doradztwa 
Finansowego Deloitte

Paweł posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie 

transakcyjnym, opracowywaniu wycen, w analizach 

rynkowych oraz w projektach strategicznych i 

restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się również w wycenach dla 

potrzeb sprawozdawczości finansowej, m.in. alokacji ceny 

nabycia i testach na utratę wartości aktywów. Paweł jest 

absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie 

ukończył kierunek Finanse i Bankowość oraz członkiem 

Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów 

(Association of Certified Chartered Accountants). 

E-mail: psadowski@deloitteCE.com

Anna Rączkowska
Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego

Anna jest radcą prawnym. Przez ostatnie 15 lat zajmuje się 
doradztwem podatkowym, łącząc wiedzę prawniczą 
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), 
jak i ekonomiczną (Finanse i Bankowość, Szkoła Główna 
Handlowa).

Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie z zakresu 
tzw. Business Tax, w tym podatki międzynarodowe, 
doradztwo restrukturyzacyjne i projekty BMO. 

E-mail: araczkowska@deloitteCE.com
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Czas i miejsce

Czwartek, 9 stycznia 2020 r.

Giełda Papierów Wartościowych wWarszawie  

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 klientówDeloitte.

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: 3 stycznia 2020 r.

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela: Anna Grałek, e-mail: agralek@seg.org.pl, tel.: 502 545 550

W sprawie członkostwa prosimy o telefon do Biura SEG (22) 826 2689

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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