Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych
MSSF - obecne i przyszłe wyzwania

Sala Notowań

Termin: 2017-05-10

Miejsce:

warszawskiej GPW

Udział: Fizycznie

(ul. Książęca 4)

10 maja 2017 (środa)

12:30 - 12:45

Rejestracja gości i kawa powitalna

12:45 - 12:55

Otwarcie konferencji

12:55 - 13:35

Aktualizacja statusu wdrożenia Rozporządzenia UE w sprawie
ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego
Zwiększenie zakresu obowiązków komitetów audytu
Oczekiwane zmiany w kompozycji komitetów audytu
Sformalizowane zasady współpracy komitetu audytu z audytorem

13:35 - 14:05

MSSF 16 - Sprzedaż i leasing zwrotny - czy będą zmiany?
Ocena, czy przeniesienie składnika aktywów stanowi sprzedaż
Przeniesienie składnika aktywów nie jest sprzedażą
Przeniesienie składnika aktywów jest sprzedażą
Zasady przejścia

14:05 - 14:35

Implementacja MAR w polskim systemie prawnym
Informacja poufna - identyfikacja, publikacja i opóźnianie zgodnie z MAR
Najważniejsze zmiany w zakresie okresów zamkniętych i listy insiderów
Zmiany w zakresie sankcji za naruszenie regulacji

14:35 - 14:50

Przerwa kawowa

14:50

MSSF 9: kluczowe zmiany w obszarze rachunkowości zabezpieczeń dla

-

przedsiębiorstw niefinansowych

15:25

Podsumowanie kluczowych zmian pomiędzy MSR 39 a MSSF 9 w obszarze
rachunkowości zabezpieczeń
Kryteria stosowania rachunkowości zabezpieczeń pod MSSF 9
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

15:25

Szacowanie ryzyka finansowego związanego z naruszeniami ustawy o

-

ochronie konkurencji i konsumentów w świetle praktyki Prezesa UOKiK

16:00

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
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

16:00 - 16:40

VAT - kluczowe zmiany w 2017 roku
Sankcje podatkowe, zasady stosowania, możliwości uniknięcia
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.

16:40 - 17:10

Lunch

