Kodeks spółek handlowych dla
biegłych i księgowych
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

2019/09/17/21945/457565

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

2019-11-22

Termin zakończenia
usługi

2019-11-22

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-17

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-21

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

E-mail

krakow@pibr.org.pl

Telefon

+48124329060

Cel usługi
Cel edukacyjny
Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia) Usystematyzowanie, pogłębienie i
aktualizacja wiedzy z zakresu prawa handlowego, w tym w szczególności w obszarach: • Organizacja,
funkcjonowanie i stosunki prawne różnych rodzajów spółek w świetle ksh. Spółki osobowych i w
spółkach kapitałowych. • Zastosowanie przepisów ksh w procesie badania sprawozdania
finansowego. • Usługi atestacyjne wykonywane przez biegłych rewidentów wynikające z ksh: •
Podziały, połączenia i przekształcenia jednostek – rola biegłego rewidenta w procesach
restrukturyzacji • Inne usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w
ksh Inne usługi, które mogą być wykonywane przez biegłych rewidentów w świetle przepisów ksh. •
Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zagadnień prawa handlowego w ww. obszarach. •
Wypracowanie umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu zagadnień prawa
handlowego w ww. obszarach. • Poprawa jakości badania sprawozdań finansowych w obszarze
zagadnień prawa handlowego w ww. obszarach. • Zapewnienie wsparcia merytorycznego w
rozwiązywaniu problemów praktycznych w obszarze zagadnień prawa handlowego w ww. obszarach.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie zaprojektowane zostało na 8 godzin: 4 z bloku rewizja finansowa i 4 z bloku rachunkowość.
Zakres szczegółowy Rewizja ﬁnansowa – zagadnienia wynikające z Kodeksu spółek handlowych w
procesie badania sprawozdania finansowego

1. Akceptacja klienta i zlecenia
• Informacje, które można uzyskać o spółce prawa handlowego z lektury odpisu z rejestru
przedsiębiorców KRS.
• Wystarczalność kompetencji zawodowych w zakresie znajomości zagadnień kodeksu spółek
handlowych (podjęcie się zlecenia).
• Umowa o badanie sprawozdania ﬁnansowego, potwierdzenie przez kierownika jednostki
odpowiedzialności za sprawozdanie ﬁnansowe – powiazanie z zagadnieniami reprezentacji badanej
jednostki i definicją kierownika jednostki.
2. Planowanie badania
• Zrozumienie jednostki i jej działalności.
• Identyﬁkacja znaczących ryzyk (identyﬁkacja szczególnych transakcji i/lub zdarzeń wymagających
szczególnej reakcji biegłego rewidenta w badaniu).
• Planowanie reakcji na ryzyka na poziomie sprawozdania ﬁnansowego i stwierdzeń biegłego rewidenta.
Moduł 28.2019.AR.8 Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych Obligatoryjne doskonalenie
zawodowe dla biegłych rewidentów 81
3. Przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego
• Typowe zagadnienia występujące w procesie badania sprawozdania finansowego: Spółki osobowe
• Specyfika funkcjonowania spółek osobowych.
• Podejmowanie uchwał wspólników w spółkach osobowych.
• Stosunki majątkowe w spółkach osobowych (m.in. instytucja wkładu i udziału kapitałowego, zbycie
ogółu praw i obowiązków, podział zysków i strat i inne).
• Pożyczki i inne formy finansowania pochodzące od wspólników. Spółki kapitałowe
• Powstawanie spółek kapitałowych, spółka w organizacji.
• Organy spółek kapitałowych, ich kompetencje i zakres działania.
• Podejmowanie uchwał przez organy spółek kapitałowych, ich ważność i skuteczność.
• Dopłaty.
• Umorzenie udziałów.
• Zasady podziału zysku w spółkach prawa handlowego.
• Sprawozdania ﬁnansowe spółek prawa handlowego – zatwierdzanie, zgłaszanie do sądu rejestrowego
i urzędu skarbowego.
• Szczególne transakcje powiązane z zagadnieniami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych
wymagające reakcji biegłego rewidenta (wkłady pieniężne i niepieniężne do spółek prawa handlowego
połączenia, przekształcenie, podziały, likwidacje etc.).
Rewizja finansowa – inne usługi atestacyjne związane z kodeksem spółek handlowych
4. Rola biegłego rewidenta w procesach restrukturyzacji
• Podziały, połączenia i przekształcenia jednostek.
5. Usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie spółek
handlowych – charakterystyka usługi, jej przeprowadzanie i dokumentowanie

• Badanie planu przekształcenia spółki handlowej (art. 559).
• Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 w związku z art. 311).
• Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia majątku spółki od akcjonariuszy (art.
394 i 312 w związku z art. 311).
• Badanie sprawozdania zarządu spółki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału
zakładowego (art. 431 i 312).
• Badanie rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową spółki akcyjnej w związku z
podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki… (art. 442).
• Badanie wartości wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału
zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 i 312).
• Badanie wyceny aktywów i pasywów spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy
spółki, w związku z przekształceniem takiej spółki (art. 572) – biegły rewident.
• Raport z badania rachunkowości lub działalności sp. z o.o. (art. 223 i 225) – podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych. Pozostałe zagadnienia powiązane z kodeksem spółek handlowych
6. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane przez biegłych rewidentów określone w Kodeksie
spółek handlowych – charakterystyka usługi, jej przeprowadzanie i dokumentowanie
• Weryfikacja ceny udziału w sp. z o. o. (art.182 § 4 i art. 185 § 1)
• Weryﬁkacja wyceny akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej
zmianie przedmiotu działalności (art. 417 i 312)
• Weryﬁkacja wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariuszy mniejszościowych
(art. 418 i 312)
• Badanie planu połączenia spółek kapitałowych (art. 502 i 503)
• Badanie planu połączenia, gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna,
lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka komandytowo-akcyjna (art. 520)
• Badanie planu podziału spółki kapitałowej (art. 537)

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia)
Usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa handlowego, w tym w
szczególności w obszarach: • Organizacja, funkcjonowanie i stosunki prawne różnych rodzajów spółek
w świetle ksh. Spółki osobowych i w spółkach kapitałowych. • Zastosowanie przepisów ksh w procesie
badania sprawozdania ﬁnansowego. • Usługi atestacyjne wykonywane przez biegłych rewidentów
wynikające z ksh: • Podziały, połączenia i przekształcenia jednostek – rola biegłego rewidenta w
procesach restrukturyzacji • Inne usługi atestacyjne przeprowadzane przez biegłych rewidentów
określone w ksh Inne usługi, które mogą być wykonywane przez biegłych rewidentów w świetle
przepisów ksh. • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zagadnień prawa handlowego w ww.
obszarach. • Wypracowanie umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu zagadnień
prawa handlowego w ww. obszarach. • Poprawa jakości badania sprawozdań ﬁnansowych w obszarze
zagadnień prawa handlowego w ww. obszarach. • Zapewnienie wsparcia merytorycznego w
rozwiązywaniu problemów praktycznych w obszarze zagadnień prawa handlowego w ww. obszarach.

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

Kodeks spółek handlowych dla
biegłych i księgowych

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-11-22

09:00

16:15

7:15

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko
Obszar specjalizacji

Danuta Krzywda

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

dr Danuta Krzywda - starszy wykładowca w
Katedrze Rachunkowości Finansowej w UEK w
Krakowie, biegły rewident. Wykładowca na
szkoleniach organizowanych przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP)
oraz na szkoleniach w ramach obligatoryjnego
doskonalenia wiedzy biegłych rewidentów,
organizowanych przez Polską Izbę Biegłych
Rewidentów (PIBR). Była członkiem: Rady
Naukowej SKwP od 1995 do 2015, Komitetu
Standardów Rachunkowości przy Ministrze
Finansów nieprzerwanie od pierwszej do siódmej
kadencji tj. od 2002 do 2016, Grupy Roboczej
Rachunkowości Europejskiego Stowarzyszenia
Ekspertów Księgowych (FEE) od 2001 do 2011,
Komisji Programowej Miesięcznika
Rachunkowość od 2011 do 2015, Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów (KRBR) od 1998 do 2015,
Zastępcą Prezesa KRBR w kadencjach 19982002 i 2011-2015. Była również członkiem
Zarządu Oddziału Regionalnego Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów (KIBR) w Krakowie od 1994
do 2007 oraz członkiem Zarządu Głównego
SKwP od 2007 do 2011. Jest członkiem
International Association for Accounting
Education and Research (IAAER), Była VP
Executive Committee tej organizacji od 2013 do
2016. Zajmuje się rachunkowością finansową,
sprawozdawczością finansową i rewizją
finansową. Dorobek naukowy w tym zakresie
obejmuje około 160 prac opublikowanych w
literaturze krajowej i zagranicznej, za które
otrzymała liczne nagrody naukowe, w tym
Certyfikat Najwyższej Jakości Międzynarodowej
Agencji Wydawniczej ANBAR za wkład w badania
naukowe i ogół wiedzy. Brała aktywny udział w
pracach nad projektem ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości – jest
współautorką Rozdziału 4 Wycena aktywów i
pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego.
Posiada gruntowną znajomość teorii, regulacji
prawnych, w tym międzynarodowych i
doświadczenia praktyczne w zakresie
rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji
finansowej.

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

Warunki logistyczne:

