Konferencja

Zmiany w ujmowaniu połączeń
jednostek gospodarczych
Aspekty istotne dla spółek giełdowych
Aktualizacja MSSF3 „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz MSR27 „Skonsolidowane
i jednostkowe sprawozdanie finansowe”

Warszawa, 13 października 2010 roku
Sala Notowań GPW
Konferencja skierowana jest do:
Dyrektorów finansowych, członków zarządów odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość,
głównych księgowych, przedstawicieli działów prawnych i finansowych.

Zaktualizowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
standardy MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz MSR 27
„Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” będą miały istotny wpływ na
rachunkowość przedsiębiorstw. Właściwe rozliczenie transakcji połączeń jednostek
gospodarczych może mieć bowiem kluczowe znaczenie dla podmiotu przejmującego
i grupy kapitałowej, którą tworzy nie tylko na moment przejęcia, ale również będzie
istotnie kształtować wyniki grupy kapitałowej w okresach po akwizycji.
Znowelizowany MSSF3 (2008) zawiera szereg zasadniczych zmian w stosunku do
swojej poprzedniej wersji, o których należy koniecznie wiedzieć jeszcze przed
rozpoczęciem procesu akwizycji.
Podczas konferencji eksperci firmy Deloitte omówią aspekty rozliczania transakcji połączeń istotne dla spółek będących stronami transakcji,
takie jak m.in.:
• nowe wytyczne do wyceny dających się wyodrębnić aktywów i zobowiązań jednostki przejmowanej,
• identyfikację wartości niematerialnych w kontekście specyfiki danego sektora i firmy,
• ustalenie ceny nabycia zwłaszcza w przypadkach złożonej konstrukcji ceny,
• konsekwencje poakwizycyjne rozliczenia transakcji,
• aspekty podatkowe przejęć.”
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Program konferencji

11.30 – 12.00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

12.00 – 12.15

Otwarcie
Zbigniew Adamkiewicz, Partner Deloitte

12.15 – 13.45

Ujęcie księgowe połączenia w kontekście zmian w MSSF3
Jacek Mateja, Partner w Dziale Audytu Deloitte
Monika Jakubczyk, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte
Paweł Sadowski, Dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte
• Kto jest przejmującym a kto przejmowanym?
• Wycena dających się wyodrębnić aktywów i zobowiązań – nowe wskazówki w standardzie;
• Ustalenia ceny nabycia w przypadku złożonej konstrukcji ceny;
• Ujęcie i wycena wartości firmy albo zysku wynikającego z okazyjnej transakcji kupna.

13.45 – 14.00

Przerwa kawowa

14.00 – 14.30

Rozliczanie akwizycji częściowych
Jacek Mateja, Partner w Dziale Audytu Deloitte
Monika Jakubczyk, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

14.30 – 15.15

Alokacja ceny nabycia - inne aspekty
Paweł Sadowski, Dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte
• Identyfikacja WNiP a specyfika sektora i danej firmy;
• Alokacja wartości pomiędzy wartość firmy i WNiP - znaczenie dla prawidłowego rozliczenia transakcji;
• Znaczenie właściwej komunikacji z audytorem w trakcie procesu alokacji ceny nabycia;
• Rachunkowość po akwizycji: alokacja ceny nabycia a testy na utratę wartości aktywów.

15.15 – 15.45

Aspekty podatkowe przejęć
Sławomir Krempa, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

15.45 – 16.15

Lunch

Dodatkowe informacje

Czas i miejsce
Środa, 13 października 2010 roku
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: 8 października 2010 r.
Kontakt
Dodatkowych informacji udziela:
Marta Barańska
tel.: (22) 826 26 89
e-mail: mbaranska@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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