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10:30 – 10:45 Rejestracja i kawa powitalna

10:45 – 10:55 Otwarcie konferencji

10:55 – 11:10

Istotne kwestie dla sprawozdania rocznego 2017
• Wytyczne ESMA - nota o statusie wdrożenia nowych standardów (MSSF15 i MSSF9)
• Wytyczne ESMA - alternatywne mierniki pomiaru wyników w informacji finansowej
• Raportowanie pozafinansowe – zakresy odpowiedzialności

Monika Jakubczyk, Partner w Dziale Audit & Assurance

11:10 – 11:45

Wybrane regulacje MSSF 15
• Sprzedaż z prawem do zwrotu
• Możliwości uzyskania dodatkowych towarów lub usług przez klienta

Marcin Samolik, Starszy Menedżer, Centrum Techniczne MSSF

11:45 – 12:15

Pierwsze zastosowywanie MSSF 16
• Wyzwania związane z zastosowaniem wariantu w pełni retrospektywnego
• Korzyści i wady zastosowania wariantu częściowo retrospektywnego
• Kluczowe kroki dotyczące wdrożenia standardu
• Jakie działania przygotowawcze dotyczące wdrożenia MSSF 16 warto zaplanować już teraz

Adam Czechanowski, Dyrektor w Dziale Audit Advisory

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:10

Piony Finansów w erze rewolucji cyfrowej - rola, wyzwania i trendy
• Wyzwania dla Pionów Finansów związane z cyfryzacją biznesu
• Robotyzacja, analityka i inne kluczowe trendy 
• Rola CFO w cyfryzacja firmy 

Krzysztof Pniewski, Partner w Dziale Audit & Assurance, Lider Programu CFO 

Paweł Zarudzki, Starszy Menedżer w Dziale Konsultingu, Lider Programu Robotic Process Automation (RPA) 

13:10 – 13:50

MSSF 9: Instrumenty finansowe
• Klasyfikacja aktywów finansowych: 

 - Kluczowe zmiany pomiędzy MSR 39 a MSSF 9
 - Modele biznesowe 
 - Test SPPI 
 - Wycena instrumentów kapitałowych
 - Opcja wartości godziwej 

• Klasyfikacja zobowiązań finansowych: 
 - Kluczowe zmiany pomiędzy MSR 39 a MSSF 9
 - Opcja wartości godziwej 

• Zmiany w zakresie wyceny instrumentów wbudowanych
• Kluczowe ujawnienia dla aktywów i zobowiązań finansowych 

Robert Karczmarczyk, Dyrektor w Dziale Konsultingu

13:50 – 14:30

Rewolucja CIT 2018 – o ile wzrośnie realna stawka podatkowa?
• Omówienie kluczowych zmian w CIT, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
• Praktyczne problemy towarzyszące wdrażaniu ww. kluczowych zmian do rozliczeń CIT.
• Wpływ ww. kluczowych zmian na rzeczywisty poziom obciążeń w zakresie CIT.

Robert Nowak, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Anna Rączkowska, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego 

14:30 – 15:00 Lunch

Program konferencji



Prelegenci

Monika Jakubczyk, Partner w Dziale Audit & Assurance, 
Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska

Monika posiada wieloletnie doświadczenie audytorskie 
zdobyte w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie pracowała w biurze Deloitte w Nowym Jorku. 
Specjalizuje się w MSSF oraz Amerykańskich Standardach 
Sprawozdawczości Finansowej. Głównie zajmuje się 
nadzorowaniem badań podmiotów notowanych na 
giełdzie warszawskiej. Obsługa klientów obejmuje głównie 
przeglądy i badania sprawozdań finansowych oraz inne 
usługi atestacyjne, projekty due diligence oraz usługi 
doradcze z zakresu rachunkowości.

E-mail: mjakubczyk@deloitteCE.com

Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu, 
Zespół ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
Deloitte

Marcin jest Starszym Menedżerem, członkiem Zespołu 
ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
od 2010 roku. Marcin posiada ponad 16-letnie 
doświadczenie we współpracy z klientami z różnych 
branż, w tym ze spółkami giełdowymi. Marcin, 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. 

E-mail: msamolik@deloitteCE.com

Robert Karczmarczyk, Dyrektor w Dziale Consultingu, 
Deloitte

Robert specjalizuje się w zagadnieniach związanych 
z inżynierią finansową, zarządzaniem finansami oraz 
rachunkowością instrumentów finansowych (Ustawa 
o rachunkowości, MSSF, US GAAP). Zarządzał projektami 
z zakresu m.in. centralizacji funkcji treasury, modelowania 
i wyceny instrumentów finansowych oraz pomiaru ryzyka 
rynkowego, kredytowego oraz płynności w czołowych 
polskich grupach kapitałowych.

E-mail: rkarczmarczyk@deloitteCE.com

Adam Czechanowski, Dyrektor w Dziale Audit Advisory, 
FCCA

Adam posiada ponad 10 lat doświadczenia w świadczeniu 
usług doradczych oraz atestacyjnych. Brał udział 
w projektach prowadzonych dla rozmaitych klientów, 
w tym przedsiębiorstw notowanych na giełdzie oraz 
spółek private equity, a także świadczył usługi wsparcia 
przy pierwszych ofertach publicznych.

E-mail: aczechanowski@deloitteCE.com

Krzysztof Pniewski, Partner w Dziale Audit & Assurance, 
Lider Programu CFO

Krzysztof Pniewski jest Partnerem w dziale Audit & 
Assurance, biegłym rewidentem, certyfikowanym 
specjalistą ds. kontrolingu biznesowego (FCMA CGMA 
wydane przez AICPA), magistrem inżynierem oraz posiada 
certyfikat Lean Six Sigma Black Belt. Dotychczasowe 
doświadczenie Krzysztofa, poza weryfikacją sprawozdań 
finansowych, obejmuje projekty konsultingowe 
w obszarze reorganizacji i usprawniania zarządzania 
oraz w obszarze automatyzacji procesów i wdrażania 
nowoczesnych technologii informatycznych. 

E-mail: kpniewski@deloitteCE.com

Paweł Zarudzki, Starszy Menedżer w Dziale Konsultingu, 
Lider Programu Robotic Process Automation (RPA) 

Paweł ma ponad 12-letnie doświadczenie w konsultingu 
i usługach doradczych. Specjalizuje się w optymalizacji 
funkcji wsparcia z głównym naciskiem na robotykę 
procesów biznesowych (Robotic Process Automation, RPA) 
przeprowadzanie studium wykonalności, projektowanie 
i wdrożenia centrów usług wspólnych.

E-mail: pzarudzki@deloitteCE.com

Robert Nowak, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Doświadczony ekspert w obszarze zrównoważonego 
rozwoju. Wspólnie z kilkudziesięcioosobowym zespołem 
w Europie Środkowej doradza klientom w strategiach 
transformacji organizacji, raportowaniu, mierzeniu 
wpływu, zarządzaniu ryzykiem reputacyjnym i ochronie 
środowiska. Doradza Rządowi, jest członkiem Zespołu 
ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Ministrze 
Gospodarki. Zasiada w zarządzie FOB. Reprezentuje 
Polskę na forum międzynarodowym WBCSD, Global 
Reporting Initiative i CSR Europe.

E-mail: rnowak@deloitteCE.com

Anna Rączkowska, Dyrektor w Dziale Doradztwa 
Podatkowego, radca prawny

Anna posiada szerokie doświadczenie w doradztwie 
z zakresu tzw. Business Tax – obejmującego przede 
wszystkim obszar podatku dochodowego od osób 
prawnych. Na przestrzeni lat realizowała wiele projektów 
obejmujących na przykład wdrożenia nowych struktur 
organizacji i zasad finansowania działalności spółek, 
zmiany właścicielskie Klientów, analizę konsekwencji 
podatkowych różnych modeli świadczenia usług 
wewnątrzgrupowych – zapewniając zgodność z zasadami 
klauzuli zapobiegającej nadużyciom podatkowym (GAAR).

E-mail: araczkowska@deloitteCE.com



Czas i miejsce
Środa, 10 stycznia 2018 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: 5 stycznia 2018 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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