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Prelegenci
Monika Jakubczyk
Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte
Posiada 15-letnie doświadczenie audytorskie zdobyte w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. Specjalizuje się w Międzynarodowych
Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz Amerykańskich Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Nadzoruje badania
sprawozdań finansowych podmiotów polskich i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów giełdowych. Zajmuje
się również świadczeniem usług doradczych z zakresu rachunkowości i finansów. Jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych
Rewidentów oraz MBA. Zajmuje się również świadczeniem usług doradczych z zakresu rachunkowości i finansów, zwłaszcza przy
transakcjach fuzji i przejęć. Jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (FCCA) oraz MBA.
E-mail: mjakubczyk@deloitteCE.com

Adam Czechanowski
Dyrektor w Dziale Audit Advisory Deloitte
Adam zajmuje się optymalizacją procesów finansowych. Jest ekspertem w zakresie identyfikacji możliwości przyspieszenia sporządzenia
raportów finansowych i zarządczych oraz skonsolidowanej informacji finansowej. Ponadto zajmuje się kontrolą wewnętrzną, w tym
identyfikacją luk oraz poprawą wskaźników kapitału obrotowego. Specjalizuje się ponadto w ocenie skutków sprawozdawczych transakcji
restrukturyzacji w grupach kapitałowych oraz wdrożeniach MSSF. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie we współpracy ze spółkami
giełdowymi, prywatnymi przedsiębiorcami oraz funduszami private equity. Pracował w zespołe ds. transformacji finansowej w Deloitte UK.
Adam jest członkiem Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (FCCA) oraz biegłym rewidentem. Zdał także dwa egzaminy
w programie CFA Institute.
E-mail: aczechanowski@deloitteCE.com

Aleksander Kot
Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte
Aleksander jest Dyrektorem w Dziale Doradztwa Podatkowego w Deloitte i posiada ponad 13 lat doświadczenia w doradztwie
podatkowym. Aleksander specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w międzynarodowych problemach
podatkowych. Aleksander opracował liczne warianty optymalizacyjne oraz scenariusze restrukturyzacyjne dla wielu klientów, jak również
stał na czele wielu projektów due diligence. Posiadając zarówno prawnicze jak i księgowe wykształcenie jest ekspertem w projektowaniu
kompleksowych rozwiązań podatkowych gotowych do natychmiastowej implementacji u klienta. Dodatkowo doradza również w zakresie
podatku odroczonego oraz międzynarodowych problemów podatkowych. Jest również wykładowcą i egzaminatorem podatkowych oraz
rachunkowych przedmiotów w ramach ACCA.
E-mail: alkot@deloitteCE.com

Marcin Samolik
Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte
Jest członkiem Zespołu ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej od 2010 roku. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie
we współpracy z klientami z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem spółek giełdowych. W ramach Zespołu MSSF, zajmuje
się świadczeniem usług doradztwa w zakresie stosowania przepisów MSSF oraz interpretacji tych przepisów. Prowadzi też webcasty,
konferencje, warsztaty i seminaria z zakresu MSSF oraz jest autorem licznych publikacji prasowych związanych z tematyką MSSF. Posiada
uprawnienia biegłego rewidenta.
E-mail: msamolik@deloitteCE.com

Przemysław Zawadzki
Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte
Przemysław Zawadzki jest Starszym Menadżerem w dziale Audytu 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

Krzysztof Supera
Menedżer w Dziale Audytu Deloitte
Krzysztof jest menedżerem Działu Zarządzania Ryzykiem oraz posiada 10-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. Przed ponownym dołączeniem do Deloitte w 2012, Krzysztof pracował dla Heineken International jako Middle
Office Controller dla Global Treasury.
E-mail: ksupera@deloitteCE.com

Program konferencji
12:00 – 12:15

Rejestracja

12:15 – 12:25

Otwarcie konferencji
Co się zmienia w standardach w 2015 roku?

12:25 – 12:35
Monika Jakubczyk, Dyrektor w Dziale Audytu
Zalecenia ESMA odnośnie rozliczeń transakcji połączeń jednostek gospodarczych – MSSF 3
• Wartości niematerialne i zobowiązania warunkowe
• Płatności warunkowe
12:35 – 13:05

• Zobowiązania do wykupu
• Korekty wyceny aktywów netto w okresie rozliczenia
Monika Jakubczyk, Dyrektor w dziale Audytu
MSSF 12 „Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki”
• Założenia i osądy odnośnie stopnia kontroli nad inwestycją
• Udziały niedające kontroli w jednostkach zależnych

13:05 – 13:25

• Wspólne przedsięwzięcia i jednostki stowarzyszone
• Niekosolidowane jednostki strukturyzowane
Przemysław Zawadzki, Starszy Menedżer w dziale Audytu
MSSF 13 – problemy wdrożeniowe
• Akcje notowane na aktywnych rynkach – cena kupna/sprzedaży
• Wycena wartości godziwej zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych

13:25 – 14:05

• Jednostka obrachunkowa dla potrzeb wyceny wartości godziwej inwestycji w spółki zależne, współzależne
i stowarzyszone
• Wymagane ujawnienia
Marcin Samolik, Starszy Menedżer w dziale Audytu

14:05 – 14:20

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

14:20 – 14:50

• Przygotowanie do wdrożenia MSSF 9
- wyzwania dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansowego
- aspekty praktyczne
Krzysztof Supera, Menedżer w dziale Audytu
Wyzwania w procesie raportowania po przejęciu
• Zmiany w strukturze grup kapitałowych a proces raportowania
• Oczekiwania od działów finansowych vs. ryzyko błędów

14:50 – 15:20

• Wnioski z badania Deloitte w zakresie szybkiego zamknięcia (Fast Close)
• Optymalizacja procesu zamknięcia i raportowania
• Dobre praktyki dotyczące sprawozdawczości grup kapitałowych
Adam Czechanowski, Dyrektor w Dziale Audit Advisory
Istotne zmiany w CIT od 2015 roku
• Zmiany w sposobie wyliczania niedostatecznej kapitalizacji i ich wpływ na kapitały spółek.

15:20 – 15:55

• Opodatkowanie dywidendy rzeczowej i świadczeń niepieniężnych.
• CFC – opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych.
Aleksander Kot, Dyrektor w dziale Doradztwa Podatkowego

15:55 – 16:25

Lunch

Dodatkowe informacje

Czas i miejsce
Czwartek, 8 stycznia 2015 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: 5 stycznia 2015 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
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