Konferencja

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

Warszawa, 13 stycznia 2010 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,
Dobiega końca rok 2009, który dla większości firm był czasem intensywnych zmagań z negatywnymi skutkami
spowolnienia gospodarczego. Był to także rok istotnych zmian w obecnie stosowanych praktykach rachunkowości oraz
standardach MSSF. By utrzymać zaufanie inwestorów, zarządy i służby finansowe spółek giełdowych muszą wykazać
się sprawnością działania w warunkach ograniczonego zaufania do informacji finansowej oraz zwiększonych wymagań
w zakresie przejrzystości sprawozdań finansowych, a także ich porównywalności.
Wychodząc na przeciw tym wyzwaniom, zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, podczas której eksperci firmy
Deloitte przedstawią kluczowe kwestie związane z zamknięciem roku oraz zmiany w MSSF ważne 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 publikacje nt. MSSF:
•• Najnowsze wydanie książki „Praktyczny przewodnik po MSSF wraz z porównaniem z PSR”;
•• Uaktualniony wzór sprawozdania finansowego wg MSSF za 2009 rok;
•• Listę kontrolną ujawnień i wymagań w zakresie prezentacji sprawozdań finansowych wg MSSF.
Ufamy, że informacje uzyskane podczas konferencji pomogą Państwu właściwie i efektywnie przeprowadzić proces
zamknięcia roku oraz ułatwią stosowanie MSSF w praktyce.
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Program konferencji

10.30 - 11.00

Rejestracja uczestników i powitalna kawa

11.00 -11.15

Otwarcie seminarium
Zbigniew Adamkiewicz, Partner w Dziale Audytu Deloitte
Beata Jarosz, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Beata Stelmach, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

11.15 - 12.00

Najistotniejsze zmiany w regulacjach MSSF w roku 2009
Jarosław Suder, Starszy Menedżer w dziale Audytu Deloitte

12.00 - 12.30

Uznawanie przychodów – szczególne regulacje i problemy
•• Sprzedający czy agent,
•• Wieloelementowe transakcje sprzedaży - Programy lojalnościowe (IFRIC 13),
•• Przychody ze sprzedaży nieruchomości (IFRIC 15),
•• Transfer aktywów od klientów (IFRIC 18),
•• Na co zwracać uwagę – najczęściej spotykane błędy.
Marta Towpik, Dyrektor w dziale Audytu Deloitte

12.30 - 13.15

Utrata wartości aktywów – aspekty praktyczne ustalania i ujmowania
•• Wartość godziwa, wartość użytkowa – największe wyzwania,
•• Praktyczne trudności przy modelowaniu DCF,
•• Na co zwracać uwagę – najczęściej popełniane błędy,
•• Jak zaoszczędzić sobie niespodzianek przy badaniu?
Tomasz Reiter, Starszy Menedżer w dziale Audytu Deloitte
Paweł Sadowski, Wicedyrektor w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte

13.15 - 13.35

Przerwa kawowa

13.35 - 14.20

Połączenia jednostek gospodarczych – efekty nowego podejścia
•• Nowy mechanizm rozliczenia połączenia,
•• Na co zwracać uwagę, aby nie być zaskoczonym efektem końcowym rozliczenia,
•• Jak podejść do wdrożenia nowych regulacji.
Jarosław Suder, Starszy Menedżer w dziale Audytu Deloitte

14.20 - 15.05

Prawo podatkowe a MSSF – możliwe zastosowania inżynierii podatkowej
•• Planowanie podatkowe a wynik finansowy – czy oszczędności podatkowe nie pogorszą nam wyników?
•• Podwyższanie wartości podatkowej aktywów (step-up) a ich wycena bilansowa,
•• Planowanie podatkowe realizacji różnic kursowych i jego efekt w sprawozdaniu finansowym,
•• Podatek odroczony – jak możemy uratować wartość aktywa?
•• Zwiększona ulga na złe długi - konieczne do jej stosowania operacje księgowe.
Aleksander Kot, Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

15.05 - 15.15

Zakończenie konferencji – pytania i odpowiedzi

15.15 - 15.45

Lunch

Dodatkowe informacje:
Czas i miejsce:
Data:
13 stycznia 2010 roku
Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Sala Notowań
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.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli spółek należących do SEG.
W sprawie członkostwa prosimy o telefon do Biura SEG (22) 826 26 89.
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
numer faxu: (22) 826 31 93. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja trwa do: 8 stycznia 2010 roku
Dodatkowych informacji udziela:
Marta Barańska, tel.: (22) 826 26 89, e-mail: mbaranska@seg.org.pl

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