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Ujawnienia w sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych zgodnie 
z MSSF

The Academy

Przez 10 lat stosowania MSSF w Polsce dochodziły dodatkowe wymogi, w tym te 
dotyczące ujawnień, co powodowało, że objętość sprawozdań finansowych rosła 
i obniżała się ich czytelność. Użytkownicy i sporządzający sprawozdania 
finansowe krytykują często zapisy MSSF prowadzące do nadmiernego 
rozbudowywania sprawozdania finansowego, a jednocześnie nie oddające 
wartości informacyjnej.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat inicjatywy RMSR mającej na 
celu umożliwienie poprawy jakości ujawnień w sprawozdaniach finansowych, 
lub chcieliby poznać najlepsze praktyki w zakresie sporządzania sprawozdań 
finansowych zgodnie z MSSF, to zapraszamy na nasze szkolenie.

Wrocław

Biuro PwC, 
ul. Swobodna 1

Godzina 9.00-16.00

 Doświadczeni trenerzy

 Wiedza i praktyka

 Sprawdzone materiały

17 maja 2016 r.



Cena:

695 PLN 
+23% VAT za osobę

Cena obejmuje materiały, przerwy 
kawowe oraz lunch.

PROWADZĄCY:

Krzysztof Gmur, Krzysztof obecnie prowadzi własną działalność 
jako biegły rewident, w przeszłości Dyrektor PwC. Krzysztof posiada 
długoletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz 
doradztwie księgowym dla polskich (w tym notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych) oraz międzynarodowych firm. 

-10%
• przy zapisie 2 lub więcej osób

• przy zapisie na 2 lub więcej 
szkoleń

www.pwcacademy.pl

Kontakt:

Justyna Denham
Akademia PwC
Koordynator ds. szkoleń
Tel. +48 (22) 746 4455
Fax +48 (22) 742 4455
justyna.denham@pl.pwc.com

Katarzyna Mańczyk
Akademia PwC
Koordynator ds. szkoleń
Tel. +48 (22) 746 7064
Fax +48 (22) 742 7064
katarzyna.manczyk@pl.pwc.com

Program Szkolenia

Ujawnienia w sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych zgodnie 
z MSSF

Krzysztof zajmuje się analizą problemów technicznych z zakresu polskiej 
rachunkowości, jak i MSSF biorąc udział w pracach związanych z konwersją 
sprawozdań finansowych na MSSF. Jako wykładowca brał udział w licznych 
szkoleniach i seminariach w zakresie rachunkowości organizowanych przez PwC i na 
zaproszenie innych instytucji. 

1. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego:

a) bilans czy sprawozdanie z sytuacji finansowej – główne elementy i możliwości 
prezentacji

b) rachunek zysków i strat – możliwe układy, podstawowe zasady prezentacji

c) pozostałe dochody całkowite – co i jak prezentujemy?

d) rachunek przepływów pieniężnych – klasyfikacja przepływów, wymogi prezentacyjne

e) zestawienie zmian w kapitale i jego specyfika

f) trzeci bilans, czyli wpływ zmian zasad rachunkowości i korekt błędów na sprawozdania 
podstawowe

2. Informacja objaśniająca:

a) podstawowe wymagania wynikające z MSR 1

b) wpływ zmian w MSR 1 na sprawozdania finansowe (inicjatywa dotycząca ujawnień)

c) zmiany do MSR 7 w zakresie inicjatywy dotyczącej ujawnień i ich wpływ na informację 
objaśniającą

d) kluczowe szacunki i osądy kierownictwa

e) najczęściej pomijane noty i ujawnienia

3. MSSF 7 – Ujawnienia w zakresie instrumentów finansowych:

a) zakres standardu – co jest instrumentem finansowym?

b) wpływ instrumentów finansowych na sprawozdanie z sytuacji finansowej i rachunek 
zysków i strat

c) podstawowe ryzyka i wymagane ujawnienia – aspekty praktyczne

4. MSSF 13 – Ujawnienia w zakresie wartości godziwej:

a) wartość godziwa w sprawozdaniach wg MSSF – nie tylko instrumenty finansowe

b) hierarchia wartości godziwej

c) powtarzalne a jednorazowe wyceny do wartości godziwej

d) ujawnienia w zakresie technik wyceny i parametrów – aspekty praktyczne

4. Podsumowanie - jak stworzyć najlepsze sprawozdania finansowe:

a) przykłady na rynku polskim

b) wymogi regulatorów w zakresie prezentacji sprawozdań finansowych

Warunki uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie internetowej:
www.pwcacademy.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 
3 dni przed planowaną datą szkolenia.

Szczegółowe informacje administracyjne 
zostaną wysłane nie później niż 3 dni 
przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT 
wystawionej w dniu szkolenia.


