OFERTA
na szkolenie: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)

oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF) w praktyce.

Zapraszamy na szkolenie w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(MSR)

oraz

Międzynarodowych

Standardów

Sprawozdawczości

Finansowej

(MSSF).Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wszystkimi zmianami w zakresie
MSR/MSSF jakie nastąpiły na dzień kończący rok obrotowy.
Szkolenie organizujemy wspólnie z Europejskim Studium Menedżerskim i Spółka Spółka
Jawna w Sosnowcu

1. Cel szkolenia : teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia
z MSR/MSSF poparte przykładami i ćwiczeniami ich stosowania.
2. Czas szkolenia : trzy sesje po trzy dni w okresie trzech miesięcy, łącznie będzie
to 60 godzin wykładów. Termin szkolenia ustalimy wg ilości zgłoszeń w terminie
do 15 września 2015 r.
3. Zakres szkolenia:
I . Sesja
1. Moduł 0 -

Zasady, wymogi, wprowadzenie MSSF, przyszłe kierunki zmian
MSR i MSSF. Interpretacje do standardów- charakterystyka SKI
i KIMSF.

2. Moduł I

-

Majątek trwały, inwestycje w nieruchomości, aktywa trwałe
przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
MSR 16,40; MSSF 5.

- Wartości niematerialne i prawne – MSR 38.
- Prezentacja sprawozdań finansowych – MSR 1
- Utrata wartości aktywów – MSR 36.

II. Sesja
1. Moduł II -

Zapasy (surowce, wyroby, produkcja w toku, materiały)
– MSR 2.

2. Moduł III -

Instrumenty finansowe – MSR 7,32,39, MSSF 7,MSSF9

3. Moduł IV - Świadczenia pracownicze, płatności w formie akcji własnych –
MSR 19,26, MSSF 2.
4. Moduł V -

Zobowiązania i rezerwy i aktywa szacunkowe – MSR 37.

5. Moduł VI -

Zasady

(polityki)

rachunkowości,

zmiany

wartości

szacunkowych i korygowanie błędów – MSR 8, zdarzenia po
dacie bilansu – MSR 10
III. Sesja
1. Moduł VII -

Przychody, należności - MSR 18.
Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy
pozarządowej – MSR 20.

-

Umowy o usługi budowlane – MSR 11.

-

Skutki zmian kursów walut – MSR 21.

-

Koszty finansowania zewnętrznego – MSR 23.

-

Podatek dochodowy MSR 12.

2. Moduł VIII -

Sprawozdanie finansowe jednostkowe

i skonsolidowane –

MSSF 1, MSR 1, MSR 27,28,,24,31, Połączenia jednostek
gospodarczych MSSF 3. Rachunek przepływów środków
pieniężnych – MSR 7. Wycena wartości godziwej MSSF 13,
ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach
MSSF-13.
-

Segmenty operacyjne – MSR 8.
Śródroczna sprawozdawczość finansowa – MSR 34
Zysk na akcję zwykłą- MSR 34.

3. Moduł IX -

Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych – MSSF 6.

4. Moduł X - Harmonogram działań w związku z przejściem na MSSF.
Przy każdym module omawiane będą aktualne zmiany w tym zakresie.
Szczegółowy program szkolenia, uczestnicy otrzymają w pierwszym dniu
wykładów.
4. Uczestnicy szkolenia:
-

Główni księgowi, z - cy głównego księgowego,

-

specjaliści w zakresie rachunkowości, księgowości finansowej, materiałowej
(zapasów), bilansiści , analitycy księgowi,

-

organizatorzy przejścia na MSR/MSSF.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają skrypty, ułatwiające zapoznanie się
z tematycznymi i praktycznymi aspektami MSR/MSSF.
Uczestnicy wykładów otrzymają certyfikat ukończenia tego szkolenia.
5. Wykłady poprowadzi :
Pani mgr Grażyna MACHULA
posiadająca tytuł wykładowcy roku 2001

z dziedziny finansów przyznany

przez Instytut Biznesu (d. Centrum Prywatyzacji) wybitny specjalista
z zakresu min MSR/MSSF.

6. Koszt szkolenia od jednej osoby wynosi 1.400,00 zł
(usługa zwolniona z podatku VAT)
7. Miejsce szkolenia : Europejskie Studium Menedżerskie Marian Wcisło
i Spółka Sp. J. 41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 54/III/3
Zgłoszenie

uczestnictwa

prosimy

przesłać

na

załączonym

formularzu

w terminie do dnia 29 września 2015 r. z równoczesnym dokonaniem wpłaty
na konto :
BPH S.A. I O/Sosnowiec

29 1060 0076 0000 3300 0039 7931

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na szkolenie zdecyduje kolejność
zgłoszeń.

ZAPRASZAMY
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU

Załącznik:
Formularz zgłoszenia

