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Warszawa, 29 maja 2012 r. 
 

 U 

 

 
 

 
 

 

Analiza sprawozdao finansowych wg MSSF/MSR 
przedsiębiorstw dla analityków 

- jak czytad zastrzeżenia i objaśnienia uzupełniające opinie biegłych rewidentów 
- wyszukiwanie specyficznych informacji w sprawozdaniach finansowych 

- praktyczne problemy spółek z ujęciem i wyceną 
niektórych pozycji w księgach rachunkowych 

- wykorzystanie cashflow do analizy spółki 
 

 

CEL SZKOLENIA  

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najczęściej stosowanymi wzorami sprawozdao finansowych 
przedsiębiorstw, sporządzonych wg MSSF/MSR. Uczestnicy dowiedzą się, jak czytad zastrzeżenia i objaśnie-
nia uzupełniające opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, w oparciu o opinie  
i raporty biegłych za okresy historyczne, oraz jak wyszukiwad specyficzne informacje w sprawozdaniach fi-
nansowych. Zaprezentowane zostaną również : praktyczne problemy z ujęciem i wyceną niektórych pozycji 
w księgach rachunkowych, wykorzystanie cashflow oraz zestawieo zmian w kapitale własnym do analizy 
spółek oraz źródła danych uzupełniających sprawozdania finansowe. 
GRUPA DOCELOWA 
Szkolenie adresowane jest do członków rad nadzorczych, przedstawicieli nadzorów właścicielskich, anali-
tyków giełdowych, doradców inwestycyjnych, kredytowych, leasingowych, factoringowych, maklerów, 
prawników, dziennikarzy, rzeczników prasowych, pracowników relacji inwestorskich oraz menedżerów 
spółek publicznych odpowiedzialnych za współpracę z inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi, jak 
też do innych osób zaangażowanych w analizę informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych przed-
siębiorstw pod kątem decyzji inwestycyjnych i kredytowych. 
WYKŁADOWCY

Marcin Grzywacz - Członek 
Zarządu, Dyrektor Operacyjny 
PKF Audyt, absolwent Szkoły 
Głównej Handlowej w War-
szawie, biegły rewident, ACCA 

Affiliate. Posiada wieloletnie doświadczenie z za-
kresu badania sprawozdao finansowych 
przedsiębiorstw, badania wydatków przy realiza-
cji projektów finansowanych ze środków unijnych 
oraz realizacji innych usług atestacyjnych. Wykła-



00-020 Warszawa, ul. Szpitalna 1 Ewidencja szkół i placówek niepublicznych - nr 813 K www.irip.pl 

 

Instytut Rachunkowości i Podatków, ul. Szpitalna 135-36, 00-020 Warszawa, tel: (22) 46-49-70, (22) 46-49-717, fax. (22) 537 01 81, www.irip.pl   
NIP: 525-22-54-518, KRS 0000148404, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 50 000 PL 

dowca na obligatoryjnych szkoleniach dla bie-
głych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych  
z analizy finansowej,  zakresu prospektów emi-
syjnych, procedur i wymogów związanych  

z przeprowadzaniem ofert publicznych oraz 
sprawozdawczości w oparciu o polskie i między-
narodowe przepisy rachunkowe.  

 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników 

10.00 Rozpoczęcie szkolenia 

10.00 – 12.00 1. Obowiązki związane z ujęciem informacji w sprawozdaniach finansowych : 
a. źródła prawa; 
b. wymogi prezentacyjne  

I. MSR 1,  
II. MSSF 7,  

III. MSSF 9,  
IV. Rozporządzenie MF dot. prezentacji informacji bieżących i okresowych). 

 

12:00 – 12:15 Przerwa kawowa 

12.15 – 13.45 2. Jakośd prezentacji sprawozdao finansowych związanych z brakiem ujednolicenia 
ich formy – omówienie najczęściej stosowanych wzorów sprawozdao finansowych 
spółek giełdowych . 

3. Zakres, treśd i forma informacji ujętych w opiniach i raportach biegłych rewiden-
tów z badania oraz z przeglądów sprawozdao finansowych – jak czytad 
zastrzeżenia i objaśnienia uzupełniające opinię - w oparciu o opinie i raporty bie-
głych za okresy historyczne. 
 

13:45 – 14:15 Przerwa na lunch 

14.15 – 15.45 4. Wyszukiwanie specyficznych informacji w sprawozdaniach finansowych – w opar-
ciu o sprawozdania finansowego Spółek giełdowych za okresy historyczne: 

 
a. indykatory występowania transakcji jednorazowych oraz ich wpływ na analizę 

trendów; 
b. zdarzenia wpływające na sytuację jednostki w przyszłości oraz zdarzenia po 

dacie bilansowej; 
c. transakcje ujmowane przez zestawienie z całkowitych dochodów; 
d. korekty wyników lat poprzednich; 
e. zagrożenie kontynuacji działalności; 
f. zmiany zasad rachunkowości i ich wpływ na sprawozdanie finansowe; 
g. inne. 

 

15:45 Przerwa kawowa 

15.45 – 16.30 5. Prezentacja zasad rachunkowych i wpływ wyboru tych zasad na istotne pozycje w 

sprawozdaniu finansowym – praktyczne problemy Spółek z ujęciem i wyceną nie-

których pozycji w księgach rachunkowych.  

16:30 – 17.00 6. Wykorzystanie cashflow oraz zestawienia zmian w kapitale własnym do analizy 

Spółki. 

17.00 – 17.15 7. Źródła danych uzupełniających sprawozdania finansowe. 

17.15 Zakooczenie szkolenia, rozdanie certyfikatów dla uczestników 
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KOSZT UCZESTNICTWA 

o jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT 
o dwóch lub więcej osób z jednej firmy -  950 zł/os 

netto + 23 % VAT 
 
Cena obejmuje:  
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywi-
dualnych konsultacji z wykładowcami, przerw 
kawowych oraz obiadu. 
Noclegi rezerwują i opłacają Paostwo indywidualnie. 
 

TERMIN 
Zajęcia odbywad się będą  29.05.2012r.w  centrum 
Warszawy w godzinach: 10.00 – 17.15 .  
 
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Pao-
stwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu 
szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn lo-
sowych nie będzie go mógł przeprowadzid. 
 

 
 
 
 
 

KONTAKT 

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-
formacji udziela: 
 

Martyna Radzikowska 
tel. (22) 464 97 09, 464 97 08 
fax (22) 53-70-181;  53-70-190 
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl   

 

DANE DO PRZELEWU 

Płatności należy dokonad po otrzymaniu potwierdzenia 
5 dni przed terminem szkolenia na konto: 
 

IV Oddział Kredyt Bank S.A. w Warszawie 
34 1500 1777 1217 7007 1091 0000 

 
Na przelewie prosimy umieścid: temat i datę szkolenia 
oraz nazwiska uczestników. 
 
Zgłoszenie powinno zawierad: temat i datę szkolenia, 
nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-
stawienia faktury. 
 
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na  
5 dni roboczych przed terminem spotkania.  
Po tym terminie obciążamy Paostwa kosztami uczest-
nictwa w wysokości 100 % opłaty

 


