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Prelegenci

Monika Jakubczyk
Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte
Posiada 15-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, zwłaszcza przy transakcjach fuzji i przejęć. Jest członkiem
Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii (FCCA) oraz MBA.
E-mail: mjakubczyk@deloitteCE.com

Aleksander Kot
Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte
Aleksander jest Dyrektorem w Dziale Doradztwa Podatkowego w Deloitte i posiada ponad 13 lat doświadczenia w doradztwie
podatkowym. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w międzynarodowych problemach podatkowych.
Aleksander opracował liczne warianty optymalizacyjne oraz scenariusze restrukturyzacyjne dla wielu klientów, jak również stał na
czele wielu projektów due diligence. Posiadając zarówno prawnicze jak i księgowe wykształcenie jest ekspertem w projektowaniu
kompleksowych rozwiązań podatkowych gotowych do natychmiastowej implementacji u klienta. Dodatkowo doradza również w zakresie
podatku odroczonego oraz międzynarodowych problemów podatkowych. Jest również wykładowcą i egzaminatorem podatkowych oraz
rachunkowych przedmiotów w ramach ACCA.
E-mail: alkot@deloitteCE.com

Marcin Samolik
Starszy Menedżer w Dziale Audytu Deloitte
Jest członkiem Zespołu ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej od 2010 roku. Posiada ponad 15-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

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

Krzysztof Supera
Menedżer w Dziale Audytu Deloitte
Krzysztof jest menedżerem Działu Zarządzania Ryzykiem oraz posiada 10-letnie doświadczenie w obszarze ryzyka rynkowego i instrumentów
finansowych. Krzysztof pełni funkcję eksperta w zakresie instrumentów finansowych w ramach Grupy Technicznej MSSF na Europę
Środkowo-Wschodnią. Przed ponownym dołączeniem do Deloitte w 2012, Krzysztof pracował dla Heineken International jako Middle
Office Controller dla Global Treasury.
E-mail: ksupera@deloitteCE.com

Program konferencji

12:00 – 12:15

Rejestracja i kawa powitalna

12:15 – 12:25

Otwarcie konferencji
MSSF 15 – Czy są Państwo gotowi?
• Podstawowa zasada rozpoznawania przychodów
• 5-cio elementowy model rozpoznawania przychodów

12:25 – 13:25

• Ćwiczenia ilustrujące
• Zasady przejścia
Marcin Samolik, Starszy Menedżer w dziale Audytu
MSSF8 - Sprawozdawczość segmentowa - specyficzne zagadnienia
• Wartość firmy a segmenty operacyjne

13:25 – 13:55

• Aktywa wspólne a segmenty operacyjne
• Segmenty operacyjne a segmenty sprawozdawcze – podejście do agregacji
Monika Jakubczyk, Dyrektor w dziale Audytu

13:55 – 14:10

Przerwa kawowa
Wybrane zagadnienia szczegółowe i interpretacje
• MSSF10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

14:10 – 14:40

• MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
• MSR37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
Przemysław Zawadzki, Starszy Menedżer w dziale Audytu
MSSF 9 – czas przygotowań
• Dlaczego nowy model klasyfikacji aktywów finansowych ma istotny wpływ na wszystkie jednostki?

14:40 – 15:10

• Nowy model utraty wartości – zróżnicowany wpływ na banki i przedsiębiorstwa
• Kiedy i jak zacząć przygotowania do wdrożenia MSSF 9?
Krzysztof Supera, Menedżer w dziale Audytu
Podatki – praktyka, orzecznictwo planowane zmiany
• Praktyka stosowania przepisów wprowadzonych w 2015 r.

15:10 – 15:40

• Aktualne interpretacje i orzecznictwo podatkowe
• Planowane zmiany w przepisach
Aleksander Kot, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego

15:40 – 16:10

Lunch

Dodatkowe informacje

Czas i miejsce
Środa, 13 maja 2015 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: 8 maja 2015 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
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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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