Czerwiec 2017
1.Nowe obowiązki prawne na 2017 - raportowanie danych niefinansowych oraz raportowanie
okresowe
Termin: Warszawa, 22.06.2017
Cel szkolenia:
Zdobycie wiedzy odnośnie wprowadzenia raportowania danych niefinansowych do swojego systemu
sprawozdawczości, poprzez wypełnienie wymogów Dyrektywy 2014/95/UE nakładającej obowiązek
raportowania niefinansowego
Szkolenie skierowane jest do:
członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, CFO, osób odpowiedzialnych za
przygotowywanie sprawozdań z działalności, menedżerów odpowiedzialnych za IR oraz za CSR,
dyrektorów biur zarządów, rzeczników prasowych i specjalistów PR, głównych
księgowych, dyrektorów komunikacji korporacyjnej oraz osób raportujących do KNF i nadzorów
właścicielskich.
Program szkolenia:
1.Moduł I . Omówienie najczęściej zgłaszanych pytań i wątpliwości związanych z nowymi
obowiązkami





Informacje niefinansowe raportowane zgodnie z dyrektywą 2014/95/UE. Kto konkretnie, od kiedy
i co musi zaraportować?
Omówienie zmian w Ustawie o rachunkowości oraz w Rozporządzeniu w sprawie informacji
bieżących i okresowych
Jak sprawnie odnaleźć się w różnych formatach raportowania okresowego
Dane finansowe i dane niefinansowe – czy to na pewno łączenie ognia z wodą?

2.Moduł II. Organizacja procesu raportowania zintegrowanego krok po kroku





Jak optymalnie zorganizować proces raportowania
Zakres prezentowanych informacji niefinansowych
Wybór narzędzi
Najbardziej powszechny standard raportowania. GRI G4 w praktyce

3.Moduł III. Jak raportować by nie zanudzić? Najlepsze raporty roczne (i nie tylko)





Co oznacza „profesjonalny raport roczny”. Kluczowe zasady przygotowania dobrego raportu
okresowego
„Opowiadanie historii” (storytelling) w raporcie, czyli?
Najlepsze praktyki i techniki w opracowywaniu raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych
Raport wysłany – i … co dalej?

4.Moduł IV. Najlepsze praktyki rynkowe w raportowaniu danych niefinansowych




Best practices w raportowaniu wpływu ekonomicznego, środowiskowego i społecznego
Największe wyzwania
Organizacja prac w zakresie sprawnego pozyskiwania dobrej jakości informacji niefinansowych

5.Moduł V. Rola biegłego rewidenta w prezentacji danych niefinansowych a odpowiedzialność
spółek w aspekcie prezentacji danych niefinansowych:





Jak optymalnie przygotować się do weryfikacji danych niefinansowych
Biegli rewidenci jako partnerzy w nowych obowiązkach czy podmiot pilnujący interesu
publicznego? Najlepsze praktyki współpracy audytor-spółka
Co oznacza „dobry raport zintegrowany" z perspektywy biegłego rewidenta?
W jakim kierunku pójdą kolejne unijne i polskie regulacje? Jakie są najnowsze trendy w zakresie
raportowania danych niefinansowych?

6.Moduł VI. Raportowanie informacji niefinansowych w standardzie on-line:




Najlepsze rozwiązania technologiczne
Jak sprawnie współpracować z dostawcą technologicznym
Case study raportu zintegrowanego on-line

Zarejestruj się już dziś: http://www.pkfpolska.pl/informacje-o-szkoleniu-4171
Organizator:
PKF Consult
Tel. 22 560-76-33
szkolenia@pkfpolska.pl

2.Ceny Transferowe
Termin: Warszawa, 21-22 czerwiec 2017
Cel szkolenia:

uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej sporządzania dokumentacji cen transferowych

wyjaśnienie zawiłości prawnych oraz nakreślenie obowiązków podatnika i instytucji go
kontrolującej

zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie ustalania wartości rynkowej przedmiotu transakcji

pokażemy metody „klucze’’, które pomogą we właściwym ustaleniu cen transferowych

możliwość wymiany poglądów z wysokiej klasy specjalistami
Szkolenie skierowane jest do:






służb finansowo księgowych
kontrolerów finansowych i doradców podatkowych
audytorów
prezesów i członków zarządów
osób odpowiedzialnych za sporządzanie dokumentacji podatkowej w firmie

Program szkolenia:
1.Przygotowanie Analizy Danych Porównawczych
2.Dokumentacja podatkowa cen transferowych – analiza funkcjonalna (wybrane zagadnienia)
3.Kontrola Podatkowa Dokumentacji Cen Transferowych
4.Usługi o niskiej wartości dodanej
5.Restrukturyzacja działalności
6.Obowiązek sporządzenia dokumentów dot. cen transferowych wymaganych do końca roku 2016 i
od roku 2017

Zarejestruj się już dziś: http://www.pkfpolska.pl/informacje-o-szkoleniu-4136
Organizator:
PKF Consult
Tel. 22 560-76-33
szkolenia@pkfpolska.pl
Wrzesień 2017
1.MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI MSR MSSF
Vademecum wiedzy praktycznej oraz najnowsze wymagania w tym zakresie
Miejsce: Warszawa, 22.09.2017
Cel szkolenia:
Przekazanie wiedzy z zakresu systemu MSSF/MSR i jego zastosowania w praktyce zarówno
w spółkach stosujących MSR/MSSF jaki i w spółkach, które co do zasady stosuję przepisy ustawy
o rachunkowości
Szkolenie skierowane jest do:





dyrektorów finansowych
głównych księgowych
księgowych
kontrolerów finansowych

Program szkolenia:
1.MSR 16 „ ŚRODKI TRWAŁE"
 ujęcie początkowe środków trwałych – różnice między przepisami UoR a MSR 16
 wycena bilansowa – modele wyceny
 możliwość stosowania dla celów UoR
2.MSR 38 „AKTYWA NIEMATERIALNE”
 definicja i ujęcie początkowe WNiP
 WNiP wytworzone we własnym zakresie, etap prac badawczych, etap prac rozwojowych
 możliwość stosowania dla celów UoR

3.MSR 40 „NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE”
 ujęcie początkowe, wycena początkowa
 model wyceny według wartości godziwej
4.MSR 2 „ZAPASY”
 koszt wytworzenia w rozumieniu MSR 2
 koszty wytworzenia usług
5.MSR 23 „KOSZTY FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO”
 możliwość aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego według MSR 23 a UoR
6.MSR 36 „UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW”
 test na utratę wartości
7.MSR 37 „REZERWY”, MSR 19 „ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE”
 zasady tworzenia rezerw
8.MSR 21 „TRANSAKCJE W WALUTACH OBCYCH I RÓŻNICE KURSOWE”
 zasady ustalania różnic kursowych według MSR 21 a UoR – podobieństwa i różnice
9.MSR 18 “PRZYCHODY” A MSSF 15 PRZYCHODY Z UMÓW Z KLIENTAMI OMÓWIENIE
NAJNOWSZYCH ZMIAN
10.MSR 17 – LEASING A MSSF 16 LEASING - OMÓWIENIE NAJNOWSZYCH ZMIAN
SPRAWOZDANIE FINANSOWE WEDŁUG MSR/MSSF
11.PORÓWNANIE ROZWIĄZAŃ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI A MSR/MSSF

Zarejestruj się już dziś: www.pkfpolska.pl/program-szkolenia-4181
Organizator:
PKF Consult
Tel. 22 560-76-33
szkolenia@pkfpolska.pl

3.Flota czyli jak znikają firmowe pieniądze i gdzie szukać oszczędności
Miejsce: Warszawa , 26 września 2017
Cel szkolenia:
Omówienie składowych TCO (Total Cost of Ownership) i ich wpływ na generowane koszty,
przedstawienie metod i sposobów wyceny wartości floty, wskazanie zagrożeń wewnętrznych ze
szczególnym naciskiem na niekontrolowane sposoby nakręcania kosztów oraz wskazanie kluczowych
zagrożeń w zapisach umów wynajmu długoterminowego
Szkolenie skierowane jest do:






dyrektorów finansowych
głównych księgowych
działów audytu i kontroli
działów logistyki
działów administracyjnych

Program szkolenia:
1. TCO
Omówienie części składowych realnych kosztów utrzymania floty w przedsiębiorstwie oraz ich
planowanie i budżetowanie.
W ramach zajęć i ćwiczeń omówimy m.in.:










zasady wyboru optymalnego pojazdu
zasady jego zakupu
typ finansowania (gotówka, kredyt, leasing, wynajem)
optymalny okres użytkowania auta
ubezpieczenie i sposoby likwidacji szkód
koszty utrzymania takie jak serwis, opony itp.
rodzaje paliw i normy spalania
koszty personalne
sprzedaż samochodu wycofanego z eksploatacji

Wspólnie ze słuchaczami zrobimy przykładową analizę TCO w firmie, przy zastosowaniu dostępnych
na rynku narzędzi.
2. Wycena wartości floty
W jaki sposób dokonać wyceny wartości taboru samochodowego na potrzeby audytów, połączeń
majątku czy przekazania taboru w leasing zwrotny w celu odmrożenia środków.




leasing zwrotny
przejęcia i/lub połączenia majątku
wycena majątku firmy

3. Zagrożenia wewnętrzne
Gdzie i jak kontrolować fleet managera i kierowcę aby planowane koszty były zgodne z przyjętymi
założeniami startowymi:





zagrożenia na styku dostawca – fleet manager
konsekwencje decyzji sprzedaży auta kierowcy po okresie użytkowania
zagrożenia na styku fleet manager – użytkownik
zagrożenia w przypadku opcji user – chooser (użytkownik wybiera auto dla siebie w ramach
przyznanego limitu)

4. Umowy najmu długoterminowego - obszary zagrożeń
Istotnym elementem pracy osób zarządzających flotą jest negocjowanie umów z dostawcami,
zapewniających biznesowe bezpieczeństwo firmy. Na podstawie coraz popularniejszych umów
wynajmu długoterminowego (wynajem, leasing z serwisem i wysoką wartością wykupu) omówione
zostaną wszystkie kluczowe zagrożenia i ryzyka zawarte w w/w umowach wraz z propozycjami
stosownych zabezpieczeń. Główne zainteresowania skierujemy na:
 gwarancje jakości świadczonych usług







rekalkulacje umowy w trakcie jej trwania
refaktury
kary umowne
pulowanie kilometrów, opon itp.
zwrot pojazdu po zakończeniu umowy

Zarejestruj się już dziś: www.pkfpolska.pl/informacje-o-szkoleniu-4180

Organizator:
PKF Consult
Tel. 22 560-76-33
szkolenia@pkfpolska.pl

