
          
 
 
 

Seminarium 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej 
22 marca 2005 r. 

 
 
 
10.30 – 11.00  Rejestracja i kawa 
 
11.00 – 11.10  Otwarcie seminarium i powitanie uczestników przez organizatorów 
 Rafał Chwast - Prezes Zarządu SEG 
 Andrzej Sopoćko – Wiceprezes Zarządu GPW 

 
11.10 – 12.40   Porównanie uregulowań MSR 27 z zapisami Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z                                                                                                

dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń 
sprawozdania finansowego jednostek powiązanych z uwzględnieniem w szczególności: 

  - zasad ustalania składu grupy (zasady wyłączenia z konsolidacji), 
  - specyfiki konsolidowania jednostek zagranicznych (zasady włączenia do sprawozdania skonsolidowanego, ustalenie 

waluty funkcjonalnej), 
  - zasad ujmowania inwestycji w jednostki zależne, stowarzyszone i współzależne w jednostkowym sprawozdaniu 

finansowym jednostki dominującej, 
  - prezentacji kapitałów mniejszości. 
 
 Pytania i odpowiedzi 
  
 Prowadzi: Barbara Giżycka – Manager w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego, Ernst & Young 
  
12.40 – 13.10 Lunch 
          
13.10 – 15.10 Zasady przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych po raz pierwszy zgodnie z MSSF 
                     - Specyficzne uregulowania MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” w obszarze sporządzania     
                     skonsolidowanych sprawozdań finansowych,        
                      - Korygowanie rozliczenia połączeń dokonanych na podstawie polskich zasad rachunkowości, 
                      - Traktowanie wartości firmy i ujemnej wartości firmy, 
 - Zasady identyfikowania wartości niematerialnych i prawnych w ramach połączenia jednostek gospodarczych, 
 - Przeprowadzenie testu na utratę wartości aktywów (ze szczególnym uwzględnieniem wartości firmy), 
 - Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF (zakres ujawnień, prezentacja) 

         

   Pytania i odpowiedzi 
 Prowadzi: Jarosław Wajer – Manager w Grupie Energetycznej, Ernst & Young  
   
15.10 – 15.20  Przerwa kawowa 
 
15.20 – 16.20  Zagadnienia, które najczęściej sprawiają trudności przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań  
                      finansowych: 
                          - Eliminowanie transakcji między konsolidowanymi podmiotami, 
                    - Podatek odroczony, 
                     - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. 
 
 Pytania i dyskusja 
 
 Prowadzi: Joanna Frykowska – Manager w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego, Ernst & Young 
 
                   
16.20          Podsumowanie seminarium;    
                      Rafał Chwast – Prezes Zarządu  SEG 
                      Andrzej Sopoćko – Wiceprezes Zarządu GPW 

 
 

 


