Konferencja
Sprawozdawczość śródroczna spółek
giełdowych MSSF – obecne i przyszłe
wyzwania
Warszawa, 10 maja 2017 r.
Sala Notowań GPW

Program konferencji
12:30 – 12:45

Rejestracja i kawa powitalna

12:45 – 12:55

Otwarcie konferencji
Aktualizacja statusu wdrożenia Rozporządzenia UE w sprawie ustawowych badań sprawozdań
finansowych jednostek interesu publicznego

12:55 – 13:35

• Zwiększenie zakresu obowiązków komitetów audytu
• Oczekiwane zmiany w kompozycji komitetów audytu
• Sformalizowane zasady współpracy komitetu audytu z audytorem
Monika Jakubczyk, Partner w Dziale Audytu
MSSF 16 – Sprzedaż i leasing zwrotny – czy będą zmiany?
• Ocena, czy przeniesienie składnika aktywów stanowi sprzedaż

13:35 – 14:05

• Przeniesienie składnika aktywów nie jest sprzedażą
• Przeniesienie składnika aktywów jest sprzedażą
• Zasady przejścia
Marcin Samolik, Starszy Menedżer w Dziale Audytu, Centrum Techniczne MSSF
Implementacja MAR w polskim systemie prawnym
• Informacja poufna- identyfikacja, publikacja i opóźnianie zgodnie z MAR

14:05 – 14:35

• Najważniejsze zmiany w zakresie okresów zamkniętych i listy insiderów
• Zmiany w zakresie sankcji za naruszenie regulacji
Maciej Wróblewski, Senior Managing Associate w Dziale Deloitte Legal

14:35 – 14:50

Przerwa kawowa
MSSF 9: kluczowe zmiany w obszarze rachunkowości zabezpieczeń dla przedsiębiorstw
niefinansowych
• Podsumowanie kluczowych zmian pomiędzy MSR 39 a MSSF 9 w obszarze rachunkowości zabezpieczeń
• Kryteria stosowania rachunkowości zabezpieczeń pod MSSF 9

14:50 – 15:25

• Testowanie skuteczności powiązań zabezpieczających
-- Rebalancing oraz wpływ na skuteczność powiązań zabezpieczających
-- Ryzyko kredytowe oraz wpływ na skuteczność powiązań zabezpieczających
-- Komponenty ryzyka dla pozycji niefinansowych
• Ujawnienia dla rachunkowości zabezpieczeń
• Od kiedy stosować rachunkowość zabezpieczeń zgodną z wymaganiami MSSF 9
Robert Karczmarczyk, Dyrektor w Dziale Consultingu
Szacowanie ryzyka finansowego związanego z naruszeniami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w świetle praktyki Prezesa UOKiK oraz ostatnich zmian legislacyjnych
• Brak jednolitości praktyki Prezesa UOKiK w zakresie nakładania kar na przedsiębiorców za naruszenia prawa ochrony
konkurencji
• Wpływ odwołań do SOKiK oraz Sądu Apelacyjnego na poziom ryzyka finansowego związanego z karą za naruszenie
regulacji antymonopolowych

15:25 – 16:00

• Znaczny poziom luzu decyzyjnego Prezesa UOKiK w zakresie wysokości kar finansowych dla członków zarządu za
naruszenia prawa ochrony konkurencji
• Nowe rodzaje obciążeń finansowych nakładanych przez Prezesa UOKiK w ramach postepowań związanych z naruszeniem
zbiorowych interesów konsumentów (tzw. rekompensata publiczna, której maksymalna wysokość nie jest ograniczona)
• Problemy z oszacowaniem wielkości ryzyka finansowego związanego z możliwością dochodzenia przez podmioty prywatne
odszkodowania wynikającego z naruszenia prawa konkurencji
Katarzyna Karasiewicz, Partner Associate w Dziale Deloitte Legal
VAT – kluczowe zmiany w 2017 roku
• Sankcje podatkowe, zasady stosowania, możliwości uniknięcia

16:00 – 16:40

• Mechanizm odwróconego VAT-u na dodatkowe towary i usługi
• Klauzula obejścia prawa w kontekście VAT
• Kluczowe tematy kontroli podatkowych, w tym wyłudzenia VAT, stawki obniżone itp.
Krzysztof Wilk, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego

16:40 – 17:10

Lunch

Prelegenci
Monika Jakubczyk, Partner w Dziale Audytu, Wiceprezes
Zarządu Deloitte Polska
Monika posiada wieloletnie doświadczenie audytorskie
zdobyte w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych w latach 2004 - 2006 pracowała w biurze Deloitte
w Nowym Jorku. Specjalizuje się w MSSF oraz
Amerykańskich Standardach Sprawozdawczości
Finansowej. Głównie zajmuje się badaniem 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.

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: mjakubczyk@deloitteCE.com

E-mail: msamolik@deloitteCE.com

Robert Karczmarczyk, Dyrektor w Dziale Consultingu,
Deloitte

Maciej Wróblewski, Senior Managing Associate w Dziale
Deloitte Legal, 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.

Maciej jest prawnikiem korporacyjnym specjalizującym
się w transakcjach M&A oraz w prawie rynku
kapitałowego. Posiada również dużą wiedzę w zakresie
finansów oraz ekonomii. W czasie swojej kariery
zawodowej doradzał w publicznych i prywatnych
transakcjach M&A, we wprowadzaniu spółek na giełdę,
w ofertach publicznych akcji (IPO oraz SPO), jak również
w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych
przez spółki publiczne. Jest absolwentem studiów
prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, jak
również Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
gdzie uzyskał licencjat na kierunku metody ilościowe
w ekonomii i systemy informacyjne. Ukończył także
Podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej
oraz Podyplomowe Studia Inżynieria Danych – Big Data,
obydwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

E-mail: rkarczmarczyk@deloitteCE.com

Krzysztof Wilk, Dyrektor w Dziale Audytu, Deloitte
Krzysztof jest dyrektorem z piętnastoletnim doświadczeniem,
zdobytym w Dziale Podatków Pośrednich w Deloitte.
Krzysztof Wilk ukończył Wydział prawa Uniwersytetu
Warszawskiego w 2001 roku. W 2005 roku uzyskał
uprawnienia doradcy podatkowego. Brał udział
w międzynarodowych seminariach i konferencjach
dotyczących podatku VAT, w szczególności transakcji
transgranicznych. Uczestniczył także w wielu kompleksowych
przeglądach podatkowych, badaniach due diligence,
negocjacjach umów transakcyjnych. Reprezentował klientów
przed organami administracji i sądami administracyjnymi.
Nadzorował projekty obejmujące wsparcie podatkowe
przy wdrażaniu systemów ERP czy rozwiązań służących
raportowaniu dla celów JPK. Występował jako ekspert na
konferencjach szkoleniowych i kursach prowadzonych
dla klientów z różnych branż (FMCG, farmaceutycznej,
produkcyjnej, nieruchomościowej), gdzie prezentował
różnorodne zagadnienia podatkowe i zmiany w przepisach.
E-mail: kwilk@deloitteCE.com

E-mail: mawroblewski@deloitteCE.com

Katarzyna Karasiewicz, Partner Associate w Dziale
Deloitte Legal, Deloitte
Katarzyna posiada tytuł doktora prawa Wydziału Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyplom studiów
podyplomowych w dziedzinie ekonomii w zakresie
prawa konkurencji z King’s College London. Jest również
wykładowcą na studiach podyplomowych na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA na Uczelni
Łazarskiego. Specjalizuje się w prawie konkurencji,
prawie konsumenckim (szczególnie e-commerce),
zamówieniach publicznych i pomocy państwa. Doradza
przedsiębiorcom w sektorach FMCG, AGD, transportu,
paliw, telekomunikacji, motoryzacji, budownictwa oraz
bankowym i energetycznym. Katarzyna reprezentowała
klientów przed polskimi i europejskimi organami
ochrony konkurencji w sprawach dotyczących prawa
konkurencji i prawa konsumenckiego, a także przed KIO
i sądami cywilnymi w sprawach dotyczących zamówień
publicznych. Jej praktyka obejmuje udział w sprawach
kartelowych (np. sprawa kartelu cementowego),
sprawach dotyczących porozumień pionowych (np.
pionowe ustalanie cen w sektorze paliw i na rynku
dóbr luksusowych, umowach dystrybucji selektywnej),
nadużywania pozycji dominującej (np. polityka cenowa
podmiotów dominujących) i koncentracji kontroli
(np. przejęć na rynku w sektorze motoryzacyjnym lub
w centrach handlowych).
E-mail: kkarasiewicz@deloitteCE.com

Dodatkowe informacje

Czas i miejsce
Środa, 10 maja 2017 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 maja 2017 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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Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie
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