Nowy model rozpoznawania
przychodów wg MSSF 15 „Przychody
umów z klientami”
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/08/23/21945/446101

Cena netto

360,00 zł

Cena brutto

360,00 zł

Cena netto za godzinę

45,00 zł

Cena brutto za
godzinę

45,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-09

Termin zakończenia
usługi

2019-09-09

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-08-23

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-06

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług
Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

REGIONALNY ODDZIAŁ POLSKIEJ IZBY
BIEGŁYCH REWIDENTÓW W KRAKOWIE

Osoba do kontaktu

Ewa GrabowskaKaczmarczyk

Telefon

E-mail

krakow@pibr.org.pl

+48124329060

Cel usługi
Cel edukacyjny
Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia) Celem szkolenia jest: •
szczegółowe omówienie wymogów nowego standardu oraz wpływu nowych zasad na raportowanie
finansowe wg MSSF, • nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego zastosowania nowych
zasad, • wyjaśnienie na czym polegają zmiany i różnice w stosunku do dotychczasowych regulacji w
ramach MSSF, • wskazanie i omówienie różnic między regulacjami wynikającymi z MSSF 15 a polskim
prawem bilansowym. W wyniku szkolenia biegły rewident powinien być w stanie: • objaśnić oraz
zastosować w praktyce nowe zasady ujmowania i wyceny przychodów wg MSSF 15, • objaśnić na
czym polegają istotne różnice między MSSF 15 a dotychczasowymi regulacjami (MSR 18, MSR 11,
KIMSF 13, KIMSF 15, KIMSF 18 i SKI 31), • objaśnić na czym polegają istotne różnice między MSSF 15
a polskim prawem bilansowym.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”
Lp.

Zakres szczegółowy
•
Wprowadzenie,
w
tym
opublikowania nowego standardu.

powody

• Daty wejścia w życie i stan zatwierdzenia w
UE.
•
Zakres
standardu
zastosowania.

i

wyłączenia

z

• Kluczowe definicje (Załącznik A).
• Pięciostopniowy
przychodów.

model

rozpoznawania

– Identyﬁkacja umów z klientami (a także
łączenie umów, modyfikacje umów).
– I dentyﬁkacja umownych zobowiązań do
wykonania świadczeń (w tym kwestia
odrębności dóbr i usług).
– Ustalenie ceny transakcji (w tym problem
wynagrodzenia zmiennego, istotny element
finansowania, wynagrodzenia dla klienta).
– Alokacja ceny transakcji do umownych
zobowiązań do realizacji świadczeń.

1.

– Ujęcie przychodów
zobowiązań
przez
ujmowania przychodów
w czasie, metody
zobowiązania).

w chwili wypełnienia
jednostkę
(kryteria
na dany moment oraz
pomiaru spełnienia

• Ujęcie księgowe kosztów związanych z
umową:
– Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy.
– Koszty wykonania umowy.
• Prezentacja i wymagane ujawnienia.
• Szczególne wytyczne MSSF 15 – Załącznik B
„Objaśnienia
dotyczące
stosowania
standardu”.
•
Konsekwentne
zmiany
standardów (Załącznik D).

do

innych

•
Przykłady ilustrujące
dołączone
do
standardu (nie stanowiące integralnej części
standardu).
• Główne różnice pomiędzy nowym modelem
a dotychczasowymi regulacjami (MSR 18, MSR
11, KIMSF 13, KIMSF 15, KIMSF 18 i SKI 31).
• Przepisy przejściowe (Załącznik C).
• Główne różnice do ustawy o rachunkowości.
2.

Sprawdzian wiadomości – test wyboru i/lub
zadania sytuacyjne.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia)
Celem szkolenia jest:
• szczegółowe omówienie wymogów nowego standardu oraz wpływu nowych zasad na raportowanie
finansowe wg MSSF,
• nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego zastosowania nowych zasad,
• wyjaśnienie na czym polegają zmiany i różnice w stosunku do dotychczasowych regulacji w ramach
MSSF,
• wskazanie i omówienie różnic między regulacjami wynikającymi z MSSF 15 a polskim prawem
bilansowym.
W wyniku szkolenia biegły rewident powinien być w stanie:
• objaśnić oraz zastosować w praktyce nowe zasady ujmowania i wyceny przychodów wg MSSF 15,
• objaśnić na czym polegają istotne różnice między MSSF 15 a dotychczasowymi regulacjami (MSR 18,
MSR 11, KIMSF 13, KIMSF 15,
KIMSF 18 i SKI 31),
• objaśnić na czym polegają istotne różnice między MSSF 15 a polskim prawem bilansowym.

Grupa docelowa
Kurs przeznaczony jest dla biegłych rewidentów, aplikantów, praktykantów, księgowych oraz innych
osób, które dążą do podniesienia poziomu swojej wiedzy, bądź utrwalenia posiadanych już
wiadomości w zakresie prezentowanej tematyki.

Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia udziału przez stronę internetową
https://krakow.pibr.org.pl/pl/szkolenia. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, decyduje
kolejność przesłanych zgłoszeń.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Nowy model rozpoznawania
przychodów wg MSSF 15 „Przychody
umów z klientami”

Osoby prowadzące usługę

Data
realizacji
zajęć
2019-0909

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

09:00

16:15

7:15

Imię i nazwisko

Artur Hołda

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda – profesor
nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i
Informatyki w Krakowie. Doświadczony
wykładowca wielu renomowanych uczelni
krajowych i zagranicznych. Prowadzi szeroką
współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo
ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w
zakresie rachunkowości i finansów – głównie dla
uznanych podmiotów gospodarczych. Prowadzi
również obligatoryjne szkolenia dla biegłych
rewidentów w Polsce, jak również zajęcia na
studiach MBA (Master of Business
Administration). Posiada certyfikat
dyplomowanego księgowego IFAC i uprawnienia
audytora II stopnia PIKW oraz ma kwalifikacje
zawodowe Certyfikowanego Audytora ds.
(systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA
(Certified Internal Controls Auditor). Jego
zainteresowania zawodowe związane są z
analizą i rewizją sprawozdań finansowych,
rachunkowością finansową i zarządczą,
międzynarodowymi standardami
sprawozdawczości finansowej oraz z
wykorzystaniem systemów informatycznych w
rachunkowości oraz audytem wewnętrznym.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

j.w.

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
płk. Francesco Nullo 8
31-543 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
sala wykładowa parter

Warunki logistyczne:

