Wrzesień 2017

Dla członków Klub Integracji Europejskiej 20% rabatu!

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

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
utrzymania takie jak serwis, opony itp.
rodzaje paliw i normy spalania
koszty personalne
sprzedaż samochodu wycofanego z eksploatacji

koszty

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
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PKF Consult
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