MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2014 sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w
świetle starych i nowych wyzwań

Sala Notowań

Termin: 2015-01-08

Miejsce: warszawskiej GPW,

Udział: Fizycznie

ul. Książęca 4

08 stycznia 2015 (czwartek)

12:00 - 12:15

Rejestracja gości i kawa powitalna

12:15 - 12:25

Otwarcie konferencji

12:25 - 12:35

Co się zmienia w standardach w 2015 roku?

12:35 - 13:05

Zalecenia ESMA odnośnie rozliczeń transakcji połączeń jednostek
gospodarczych - MSSF 3
Wartości niematerialne i zobowiązania warunkowe
Płatności warunkowe
Zobowiązania do wykupu
Korekty wyceny aktywów netto w okresie rozliczenia

13:05 - 13:25

MSSF 12 "Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki"
Założenia i osądy odnośnie stopnia kontroli nad inwestycją
Udziały niedające kontroli w jednostkach zależnych
Wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone
Niekonsolidowane jednostki strukturyzowane

13:25 14:05

MSSF 13 - problemy wdrożeniowe
Akcje notowane na aktywnych rynkach - cena kupna/sprzedaży
Wycena wartości godziwej zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych
Jednostka obrachunkowa dla potrzeb wyceny wartości godziwej inwestycji w
spółki zależne, współzależne i stowarzyszone
Wymagane ujawnienia

14:05 - 14:20

14:20 14:50

Przerwa kawowa

MSSF 9 - wersja ostateczna standardu i przygotowanie do wdrożenia
Klasyfikacja i pomiar - nowe podejście do ujmowania aktywów finansowych
Utrata wartości - przejście z modelu straty poniesionej do modelu straty
oczekiwanej
Rachunkowość zabezpieczeń - nowe możliwości stosowania rachunkowości
zabezpieczeń
Przygotowanie do wdrożenia MSSF 9:
- wyzwania dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansowego
- aspekty praktyczne

14:50 - 15:20

Wyzwania w procesie raportowania po przejęciu
Zmiany w strukturze grup kapitałowych a proces raportowania
Oczekiwania od działów finansowych vs. ryzyko błędów
Wnioski z badania Deloitte w zakresie szybkiego zamknięcia (Fast Close)
Optymalizacja procesu zamknięcia i raportowania
Dobre praktyki dotyczące sprawozdawczości grup kapitałowych

15:20 15:55

Istotne zmiany w CIT od 2015 roku
Zmiany w sposobie wyliczania niedostatecznej kapitalizacji i ich wpływ na
kapitały spółek
Opodatkowanie dywidendy rzeczowej i świadczeń niepieniężnych
CFC - opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych

15:55 - 16:25

Lunch

