Dwudniowy warsztat szkoleniowy:

Akademia rachunkowego
zamknięcia roku 2019
w banku spółdzielczym
Organizowany przez:

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
Partner szkolenia:
Data:

część I - 16 grudnia 2019 r.
część II - 15 stycznia 2019 r.
Miejsce:

Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58
przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie
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Program warsztatu:
Część I – 16 grudnia 2019 r.
1.

Regulacje prawne mające wpływ na sprawozdanie finansowe – kompleksowe spojrzenie
na proces sporządzania sprawozdania finansowego – aspekty praktyczne:
a) zmiany w prawie bilansowym i ich wpływ na sprawozdawczość finansową,
b) zmiany w przepisach regulacyjnych dotyczących banków, w tym zarządzania
kapitałem,
c) wpływ wyroku TSUE na sprawozdanie finansowe,
d) obowiązki osób sporządzających i zatwierdzających sprawozdanie finansowe
e) sprawozdawczość elektroniczna,
f) regulacje i proces badania sprawozdania finansowego.

2.

Roczne sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania sprawozdania finansowego
i zamykania ksiąg wg. przepisów krajowych i praktyki międzynarodowej”
a)
b)
c)
d)
e)

3.

roczne sprawozdanie finansowe i warunki jego przydatności,
podstawy sporządzania sprawozdania finansowego,
nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
zasady wyceny a wiarygodność danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym,
dane porównawcze i porównywalność.

Aktywa i zobowiązania finansowe w księgach banku spółdzielczego, z uwzględnieniem
szczególnych odwołań do regulacji i bankowej praktyki międzynarodowej:
a)
b)
c)
d)
e)

ujęcie w polityce rachunkowości,
klasyfikacja,
standardy wartości godziwej – warsztat analityka,
wycena instrumentów finansowych – aspekty praktyczne,
ujawnienia i prezentacje w sprawozdaniu finansowym.

Część II – 15 stycznia 2020 r.
4.

Procedura efektywnego zamknięcia ksiąg rachunkowych i przygotowanie do badania:
a) poprawne zamknięcie roku w księgach (harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji
dla poszczególnych aktywów i pasywów, w tym wyceny),
b) przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania,
c) zdarzenia po dacie bilansu,
d) zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
e) składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego.

2

5.

Zagadnienia szczegółowe sprawozdania finansowego:
wprowadzenie do sprawozdania – prawidłowość i kompletność ujawnień,
bilans – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów, zobowiązań i funduszy,
rachunek zysków i strat – zakres i prezentacja,
informacja dodatkowa – zakres i prezentacja, powiązanie ze sprawozdaniem
finansowym,
e) rachunek przepływów pieniężnych – w tym:
f) zestawienie zmian w kapitale – prezentacje i ujawnienia, powiązanie z obszarem
funduszy regulacyjnych,
g) sprawozdanie z działalności – aspekty praktyczne związane z nadrzędnymi zasadami
przygotowania sprawozdania finansowego.
a)
b)
c)
d)

INFORMACJA O OSOBIE PROWADZĄCEJ:
Agnieszka Królak
Biegły Rewident nr 11655
Praktyk w bankowości z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w rachunkowości,
magister ekonomii o specjalizacji ekonomika bankowości i ubezpieczeń, absolwentka studiów
doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze
rachunkowości, controllingu, wdrożeń, podatków i zarządzania, przez ponad dwadzieścia lat
piastowała stanowiska głównego księgowego, dyrektora finansowego oraz członka zarządu
spółek sektora finansowego, w tym banków. Biegły rewident badający sprawozdania
finansowe banków, w tym banków spółdzielczych. Posiada uprawnienia ACCA.
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