MSSF w praktyce.
Kluczowe aspekty zamknięcia roku oraz konsekwencje
zmian w MSSF dla spółek giełdowych.
Warszawa, 13 stycznia 2010 r.
Sala Notowań
GPW, ul. Książęca 4, Warszawa
10.30 - 11.00

Rejestracja uczestników i powitalna kawa

11.00 -11.15

Otwarcie konferencji

11.15 - 12.00

Najistotniejsze zmiany w regulacjach MSSF w roku 2009

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

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 zaskoczony 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

Konferencja przeznaczona wyłącznie dla Członków SEG

