MSSF w praktyce. Zamknięcie roku 2012 sprawozdawczość MSSF spółek giełdowych w
świetle starych i nowych wyzwań

Sala Notowań

Termin: 2013-01-09

Miejsce:

warszawskiej GPW

Udział: Fizycznie

(ul. Książęca 4)

09 stycznia 2013 (środa)

12:00 - 12:15

Rejestracja uczestników i powitalna kawa

12:15 - 12:20

Otwarcie seminarium

12:20 - 12:40

Raport z przeglądu zastosowania MSSF 2012
Zróżnicowanie sposobów prezentacji podstawowych części sprawozdań
finansowych spółek giełdowych

Zróżnicowanie w przestrzeganiu wymogów dotyczących ujawniania informac
Dobór zasad rachunkowości prezentowanych w sprawozdaniach

12:40 -

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” – obszary

13:10

wymagające subiektywnej oceny
Definicja kontroli
Kontrola faktyczna
Potencjalne prawa głosu
Ekspozycja na zmienne zwroty
Mocodawca czy agent
Postanowienia przejściowe

13:10 -

Szacunki w sprawozdaniach – dlaczego tak trudne i ważne, kiedy

13:40

ujawnienia sprawiają kłopot
MSR 37, czyli kiedy mamy do czynienia ze zobowiązaniem, rozliczeniem
międzyokresowym biernym, rezerwą i zobowiązaniem warunkowym
Szczególne przypadki szacunków
Trudności z ujawnieniami w sprawozdaniu finansowym
Szacunki a koszty uzyskania przychodów

13:40 - 14:10

14:10 14:40

Przerwa kawowa

Bieżące zagadnienia wymagające szczególnej interpretacji
Połączenia jednostek gospodarczych - ujęcie płatności warunkowej i
późniejszych zmian jej wartości w jednostkowym sprawozdaniu nabywającego
Ujęcie udziału w wyniku oraz zmianach w innych całkowitych dochodach
jednostki stowarzyszonej
Kompensata za spóźnioną dostawę środków trwałych
Tworzenie własnej polityki rachunkowości w obszarach nieregulowanych przez
MSSF poprzez analogię do istniejących standardów
Jednostka zależna przechodzi na MSSF później niż jednostka dominująca

14:40 - 15:00

Wycena w wartości godziwej – wymagania MSSF 13
Wpływ standardu na wycenę instrumentów finansowych
Wpływ standardu na wycenę aktywów / zobowiązań niefinansowych
Ujawnienia – wymagania MSSF 13

15:00 15:20

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście MSSF
Wymagania MSSF w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym
Przykładowe strategie zarządzania ryzykiem kredytowym
Kluczowe zasady oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów oraz pomiaru
ryzyka kredytowego

15:20 15:50

Podatki: nowe orzecznictwo, praktyka, dyskutowane zmiany
Zmiany w podatkach, które weszły w życie w 2013
Istotne zmiany w CIT jeszcze nie wdrożone - prawdopodobny kierunek ewolucji
dyskutowanych rozwiązań w 2013
Zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - kto jeszcze czeka w
kolejce?
Modyfikacja dyrektywy I&R

15:50 - 16:30

Lunch

