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Prelegenci

Monika Jakubczyk
Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte 
Posiada 14-letnie doświadczenie audytorskie zdobyte w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. Specjalizuje się w Międzynarodowych 
Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz Amerykańskich Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Nadzoruje badania 
sprawozdań finansowych podmiotów polskich i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów giełdowych. Zajmuje 
się również świadczeniem usług doradczych z zakresu rachunkowości i finansów. Jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych 
Rewidentów oraz MBA.

E-mail: mjakubczyk@deloitteCE.com

Marcin Samolik
Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte
Jest członkiem Zespołu ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej od 2010 roku. Posiada ponad 16 letnie doświadczenie 
we współpracy z klientami z różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem spółek giełdowych. W ramach Zespołu MSSF, zajmuje 
się świadczeniem usług doradztwa w zakresie stosowania przepisów MSSF oraz interpretacji tych przepisów. Prowadzi też webcasty, 
konferencje, warsztaty i seminaria z zakresu MSSF oraz jest autorem licznych publikacji prasowych związanych z tematyką MSSF. Posiada 
uprawnienia biegłego rewidenta.

E-mail: msamolik@deloitteCE.com

Tomasz Stonawski
Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte
Tomasz Stonawski posiada 14 letnie doświadczenie audytorskie zdobyte w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych - w latach 2005-2008 
pracował w centrali Deloitte w Wilton oraz w biurze w Princeton. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań zgodnych z polskim 
prawem bilansowym, Amerykańskimi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej. Brał również udział w badaniu wielu spółek z sektora finansowego. Tomasz Stonawski jest członkiem Brytyjskiego 
Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (Association of Certified Chartered Accountants) oraz zdał egzaminy wymagane do uzyskania 
amerykańskiego tytułu Certified Public Accountant.

E-mail: tstonawski@deloitteCE.com

Przemysław Zawadzki
Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte
Przemysław Zawadzki jest Starszym Menadżerem w dziale Audytu Deloitte, jest biegłym rewidentem oraz członkiem ACCA. Posiada 
wieloletnie doświadczenie audytorskie, zdobyte podczas pracy w Deloitte oraz uprawnienia biegłego rewidenta. Specjalizuje się w polskim 
prawie bilansowym oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

E-mail: pzawadzki@deloitteCE.com

Przemysław Skorupa
Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte
Przemysław jest doradcą podatkowym specjalizującym się w zagadnieniach dotyczących podatku VAT. Od listopada 2010 r. współpracuje 
z Deloitte Doradztwo Podatkowe na stanowisku Starszego Menadżera. Wcześniej przez ponad 5 lat był doradcą w renomowanej kancelarii 
Baker&McKenzie Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., gdzie do jego obowiązków należało m.in. bieżące doradztwo podatkowe w zakresie 
VAT, przeglądy rozliczeń podatkowych w spółkach z różnych branż, prowadzenie kompleksowych projektów związanych z korektą 
rozliczeń podatkowych spółek w celu wystąpienia o zwrot podatku naliczonego, prowadzenie postępowań podatkowych oraz sądowych 
dotyczących rozliczeń VAT. Dodatkowo, Przemysław przeprowadzał projekty optymalizacyjne w zakresie VAT w spółkach FMCG oraz 
doradzał przy tworzeniu struktur dystrybucji spółek z branży farmaceutycznej. Przemysław jest również autorem i współautorem szeregu 
publikacji dotyczących tematyki podatkowej, m.in. komentarzy do ustawy o VAT

E-mail: pskorupa@deloitteCE.com



12:00 – 12:15 Rejestracja gości i kawa powitalna

12:15 – 12:25 Otwarcie konferencji

12:25 – 12:55

Skrócone sprawozdanie śródroczne w świetle MSR 34

• Zmiany polityki rachunkowości

• Zakres ujawnień w sprawozdaniu śródrocznym 

• Ujawnienia w sprawozdaniu jednostkowym a sprawozdaniu skonsolidowanym

• Aktualizacja szacunków a sprawozdawczość śródroczna 

• Wskaźniki zysku na akcję w sprawozdaniu śródrocznym 

Monika Jakubczyk, Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte

12:55 – 13:35

Elementy kontroli – czy tylko władza się liczy? 

• Definicja kontroli

• Ekspozycja na zmienne zwroty

• Możliwość wykorzystania władzy

• Analiza przypadków

Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

13:35 – 14:05

Transakcje z podmiotami powiązanymi MSR 24

• Kim jest kluczowy personel 

• Podmioty powiązane – zakres definicji i możliwe powiązania

• Uproszczenia w ujawnianiu transakcji z niektórymi podmiotami powiązanymi 

Tomasz Stonawski, Starszy Menedżer w dziale Audytu Deloitte

14:05 – 14:20 Przerwa kawowa

14:20 – 14:55

MSSF 10 – jednostki inwestycyjne

Podsumowanie wymogów dla jednostek inwestycyjnych wraz z przykładami praktycznymi:

• definicja jednostki inwestycyjnej,

• typowa charakterystyka jednostki inwestycyjnej,

• monitorowanie statusu jednostki inwestycyjnej,

• rachunkowość dla spółek zależnych,

• spółki zależne podlegające konsolidacji,

• spółka dominująca jednostki inwestycyjnej.

Przemysław Zawadzki, Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte

14:55 – 15:40

Podatki: rewolucyjne zmiany w VAT w 2014 roku 

• Zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego oraz odliczeń od 1.1.2014 r.

• Obszary ryzyka dla spółek wynikające z wprowadzonych zmian

• Nowy system odliczeń VAT w odniesieniu do samochodów osobowych od 1.4.2014 r.

Przemysław Skorupa, Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

15:40 – 16:30 Lunch

Program konferencji



Czas i miejsce
Środa, 7 maja 2014 r.

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: 2 maja 2014 r.

Kontakt
Dodatkowych informacji udziela: Agata Bednarczyk, tel.: 501 188 438, e-mail: agata.bednarczyk@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

Dodatkowe informacje 

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego 
z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury 
prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas
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