Podatek odroczony Utrata wartości
aktywów
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/21/10940/475085

Cena netto

1 700,00 zł

Cena brutto

2 091,00 zł

Cena netto za godzinę

106,25 zł

Cena brutto za
godzinę

130,69

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-04

Termin zakończenia
usługi

2020-02-05

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-03

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Usługi
Zarządzanie i organizacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne
dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń
– podstawowe wymagania dla dostawców usług

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

Ernst & Young spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Academy of
Business sp. k.

Osoba do kontaktu

Aleksandra Trych

E-mail

aleksandra.trych@pl.ey.com

Telefon

+48 505 171 636

Cel usługi
Cel edukacyjny
Program obejmuje istniejące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wraz z interpretacjami do MSSF
16 włącznie Profesjonalne materiały Interaktywne zajęcia oparte na rozwiązywaniu zadań oraz
omawianiu rzeczywistych przykładów Testy sprawdzające wiedzę uczestników Dyplom
ukończenia kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Identyfikacja ujemnych oraz dodatnich różnic przejściowych.
Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań.
Ujęcie aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony zgodnie z metodą zobowiązań.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Wycena oraz prezentacja sald z tytułu podatku odroczonego.
Kwestia odroczonego opodatkowania w skonsolidowanym sprawozdaniu ﬁnansowym. MSSF 16
Leasing

Podstawowe koncepcje: deﬁnicja umowy leasingowej, identyﬁkacja składnika aktywów, prawo do
kierowania użytkowaniem. Określenie okresu umowy, opłaty leasingowe, stopa dyskontowa.
Ujęcie księgowe u leasingobiorcy:
ujęcie początkowe oraz wycena na dzień sprawozdawczy prawa do użytkowania oraz zobowiązania z
tytułu leasingu,
ponowna ocena,
prezentacja oraz ujawnienia,
Ujęcie księgowe u leasingodawcy:
ujęcie umów leasingu finansowego oraz operacyjnego.
Identyfikacja zewnętrznych oraz wewnętrznych przesłanek utraty wartości.
Określenie wartości odzyskiwalnej oraz sytuacji, w których wymagany jest odpis z tytułu utraty
wartości.
Określenie wartości użytkowej zgodnie z wytycznymi MSR 36 – metody jej obliczenia.
Identyﬁkacja ośrodka wypracowującego środki pieniężne (OWŚP); alokacja utraty wartości na
poszczególne aktywa wchodzące w skład OWŚP.
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne
Omówienie definicji.
Warunki ujęcia wartości niematerialnych: identyﬁkowalność, kontrola, przyszłe korzyści ekonomiczne,
wiarygodna wycena.
Wartości niematerialne identyfikowane w procesie połączeń jednostek gospodarczych.
Zasady ujęcia kosztów prac badawczych i rozwojowych.
Wartość firmy. Zastosowanie MSSF po raz pierwszy
Zakres podmiotowy MSSF 1 – deﬁnicja jednostek stosujących standardy międzynarodowe po raz
pierwszy.
Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia,
zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakultatywnych, wpływ zmian na wartości

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania zaawansowanych zasad i technik rachunkowych
Ocena i zastosowanie różnych międzynarodowych standardów
Analiza, interpretacja i raportowanie w zakresie sprawozdań ﬁnansowych i innych pokrewnych
informacji dla różnych grup użytkowników
Zapoznanie osób analizujących i przygotowujących
sprawozdania finansowe z bieżącymi aktualizacjami i wymogami MSSF

Grupa docelowa
Program przeznaczony jest dla księgowych, głównych księgowych, kontrolerów i dyrektorów

ﬁnansowych, którzy chcieliby rozumieć, interpretować i stosować MSSF. Program kursu zakłada
znajomość podstawowych procedur księgowych i zasady podwójnego zapisu. Znajomość standardów
księgowych nie jest wymagana.

Opis warunków uczestnictwa
Wypełnienie zgłoszenia przez strone internetową:
https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/mssf-warsztaty,3/
W polu uwagi proszę wpisać "Staram się o dofinansowanie w PARP"

Materiały dydaktyczne
- Uczestnicy otrzymuja materiały w formie papierowej

Harmonogram
Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Podatek odroczony,
dzięń 1

2020-02-04

09:00

16:30

7:30

2

Utrata wartości
aktywów, dzień 2

2020-02-05

09:00

16:30

7:30

LP

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko
Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi

Aleksandra Trych

Adres:
al. Aleja Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Centrum konferencyjne EY Academy of
Business

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla osób z
niepełnosprawnościami,Wi-ﬁ,Inne,
W
budynku znajduje się: - parking dla
rowerów, siłownia, poczta, restauracja,
firma kurierska, kiosk

