Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
LondonSAM Polska

WPROWADZENIE DO CERTYFIKATU__________________________________
Zarówno w Europie, jak i większości krajów świata, systemy sprawozdawczości finansowej
dostosowuje się do wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF). W Polsce, która jest członkiem Unii Europejskiej, wszystkie notowane na giełdzie spółki
publiczne muszą sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z wymogami MSSF.
Osoby rozpoczynające pracę w dziedzinie sprawozdawczości finansowej powinny zapoznać się
z treścią Międzynarodowych Standardów, aby móc sprostać wymogom zawodowym swojej
profesji, zarówno w Polsce jak i za granicą. Specjaliści, którzy na co dzień poruszają się w tym
obszarze rachunkowości są zobowiązani do bieżącego uaktualniania wiedzy z MSSF.
LondonSAM Polska oferuje już wielokrotnie sprawdzony przez największe korporacje program
kursu: Certyfikat z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Produkt ten jest
reakcją na wciąż rosnące zainteresowanie praktycznymi aspektami stosowania MSSF. Jakość
szkolenia gwarantują wybitni w tej dziedzinie wykładowcy, docenieni przez polskich i zagranicznych
klientów. Ich doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu MSSF, zarówno w języku polskim, jak
i angielskim oraz rzetelne i kompletne materiały szkoleniowe sprawiają, że kurs certyfikujący MSSF
jest unikatowy na rynku szkoleniowym.
Program Certyfikatu MSSF zapewnia uczestnikom - członkom zawodowych organizacji, uznawanych
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Księgowych (IFAC), zdobycie aż 21 punktów CPD (na
41 wymaganych rocznie). Wykwalifikowani w dziedzinie rachunkowości specjaliści często
są zobowiązani do ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności (program CPD – Continuing
Professional Developement).

LONDONSAM POLSKA_____________________________________________
Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania.
Od początku naszej działalności w Polsce, z sukcesem dostarczyliśmy projekty szkoleniowe do
ponad 8 tysięcy osób, w tym menedżerów najwyższego szczebla z różnych sektorów biznesu, którzy
wielokrotnie potwierdzali profesjonalizm zaprojektowanych rozwiązań szkoleniowych.
We współpracy z międzynarodowymi Partnerami dostarczamy profesjonalne szkolenia, co
przekłada się na wyjątkowo wysoki poziom naszych usług. Jesteśmy dostawcą szkoleń
przygotowujących do zdobycia międzynarodowych kwalifikacji ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants) oraz PMP (Project Management Professional). Współpracujemy również
z INSEAD The Business School for the World, wysoko ocenianą w światowych rankingach instytucją
edukacyjną. Wszystko to stanowi o naszym ciągłym rozwoju i dążeniu do dostarczania naszym
Klientom usług o coraz wyższym standardzie.
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OFERTA__________________________________________________________
Warsztaty dopasowujemy do środowiska biznesowego, zwracając jednocześnie szczególną uwagę
na indywidualne potrzeby uczestników. W naszej ofercie znajdują się specjalistyczne szkolenia dla
biznesu, organizowane w wersjach zamkniętych oraz otwartych, wśród nich z zakresu:
 Finansów: MSSF, USGAAP, Taxation Academy, Credit Management, Finanse dla Menedżerów
 Zarządzania: Projektami, Zmianą, Zespołem, Czasem
 Umiejętności interpersonalnych: Techniki prezentacji, Obsługa klienta Komunikacja
międzykulturowa

ADRESACI SZKOLENIA_____________________________________________
Ten wysoce wyspecjalizowany produkt z dziedziny Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej powinien znaleźć zainteresowanie ze strony osób, które zajmują się
zawodowo rachunkowością w Polsce. Dotyczy to zarówno słuchaczy, którzy nie mieli do tej pory
kontaktu, z zagadnieniami MSSF, jak i specjalistów, pragnących uzupełnić i uaktualnić wiedzę. Jest
to możliwe dzięki innowacyjnej strukturze kursu, złożonego z III odrębnych modułów – bloków
tematycznych, z których uczestnik wybiera te najbardziej go interesujące i potrzebne.

STRUKTURA I ZAKRES SZKOLENIA__________________________________
Szkolenie zostało zaprojektowane jako efektywne połączenie zarówno bezpośrednich seminariów
z wykładowcą (wykłady i ćwiczenia) oraz bardzo dokładnie zaplanowanej pracy własnej uczestnika.
Słuchacze zdobędą szczegółową wiedzę i zrozumienie istotnych zagadnień z dziedziny zarówno
teorii, jaki i stosowania wybranych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Kurs certyfikujący jest organizowany jako 6 - dniowy cykl zajęć dydaktycznych (zajęcia trwają
6 godzin dziennie), zmierzających do przygotowania do egzaminu. Egzamin trwa 2 godziny i nie jest
obligatoryjny, jednakże uczestnictwo w egzaminie i jego pozytywny wynik jest warunkiem
koniecznym do otrzymania certyfikatu.
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PROGRAM SZKOLENIA_____________________________________________
MODUŁ 1 / PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ AKTYWA TRWAŁE /
DZIEŃ 1
Sesja 1 Wstęp do zagadnień MSSF oraz „Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji
sprawozdań finansowych”
 Rys historyczny omawiający proces powstania przepisów MSR/MSSF
 Proces tworzenia nowych i modyfikacji istniejących MSR/MSSF
 Cel i status dokumentu ‘Założenia koncepcyjne...’
 Cel i zadania stawiane sprawozdaniom finansowym ogólnego przeznaczenia
 Założenia podstawowe
 Zasada kontynuacji działalności
 Cechy jakościowe informacji zawartej w sprawozdaniu finansowym
 Elementy sprawozdania finansowego
 Kryteria ujmowania elementów sprawozdania finansowego
 Metody wyceny elementów sprawozdania finansowego
Sesja 2 IAS 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz IAS 8 „Zasady rachunkowości, zmiany
oszacować księgowych i błędy poprzednich okresów”
 Założenia ogólne towarzyszące sporządzaniu sprawozdania finansowego
 Struktura i treść sprawozdania finansowego
 Zestawienie przestawiające pozycję finansową jednostki (bilans)
 Zestawienie całkowitych przychodów jednostki (rachunek wyników)
 Zestawienie zmian w kapitale własnym i informacja dodatkowa
 Zasady rachunkowości (IAS 8)
 Zmiany zasad rachunkowości (IAS 8)
 Zmian oszacowań księgowych (IAS 8)
 Błędy księgowe(IAS 8)
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 8
Sesja 3 IAS 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
 Istotne definicje
 Kryteria ujmowania
 Wycena wartości początkowej składników rzeczowego majątku trwałego w tym omówienie kwestii
aktywowania przyszłych kosztów usunięcia takiego składnika
 Nakłady ponoszone w czasie późniejszym
 Wycena następująca po pierwszym ujęciu składnika
 Model ceny nabycia
 Model wartości przeszacowanej
 Amortyzacja w tym podejście ‘komponentowe’ do amortyzacji
 Usuwanie ze sprawozdania finansowego
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 16
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Sesja 4 IAS 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
 Definicje
 Kapitalizacja bądź odnoszenie wynikowe kosztów finansowania zewnętrznego
 Kryteria kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego
 Moment rozpoczynania, zawieszania oraz kończenia kapitalizacji kosztów finansowania
zewnętrznego
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 23
DZIEŃ 2
Sesja 1 IAS 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
 Definicje
 Kryteria ujmowania
 Wycena nieruchomości inwestycyjnych po początkowym ich ujęciu
 Model ceny nabycia
 Model wartości godziwej
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 40
Sesja 2 IFRS 5 „Środki trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana”
 Definicje
 Klasyfikacja majątku jako ‘przeznaczony do sprzedaży’ - kryteria
 Wycena
 Prezentacja i ujawnienia
 Działalność zaniechana – definicja pojęcia oraz kryteria klasyfikacyjne
 Prezentacja informacji związanej z efektem zaniechania działalności
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IFRS 5
Sesja 3 IAS 36 „Utrata wartości aktywów”
 Podstawowe pojęcia
 Przesłanki mogące świadczyć o wystąpieniu potencjalnej utraty wartości aktywów
 Wartość odzyskiwalna składnika aktywów
 Ośrodki wypracowujące środki pieniężne (OWSP)
 Ustalanie i księgowe ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości składników aktywów:
 dla pojedynczych aktywów
 dla aktywów wchodzących w skład ośrodków wypracowujących środki pieniężne
 dla goodwill
 Późniejsza kontrola aktywów pod kątem dalszej utraty wartości i odwracanie odpisów z tytułu
utraty wartości aktywów.
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 36
Sesja 4 IAS 17 „Leasing”
 Podstawowe definicje
 Rodzaje umów leasingu
 Leasing finansowy – przesłanki świadczące o jego istnieniu oraz szczegółowe kryteria jego
ujmowania w sprawozdaniu finansowym (ilustracje liczbowe)
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 Leasing operacyjny
 Sprzedaż - leasing zwrotny (operacyjny i finansowy) – omówienie wszystkich możliwości tego
rodzaju transakcji, o których wspomina IAS 17
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 17
Sesja 5 IAS 38 „Wartości niematerialne”
 Definicje i kryteria ujmowania wartości niematerialnych
 Wartości niematerialne wytwarzane we własnym zakresie
 Prace badawcze
 Prace rozwojowe
 Goodwill i jej księgowe ujęcie tego składnika aktywów
 Wycena następująca po pierwszym ujęciu składnika:
 Model ceny nabycia
 Model wartości godziwej
 Amortyzacja wartości niematerialnych w tym sposób traktowania wartości niematerialne o nie
dającej się określić długości okresu użytkowania
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 38
MODUŁ 2 / INSTRUMENTY FINANSOWE, HEDGING ORAZ POZOSTAŁE MSR /
DZIEŃ 1
Sesja 1 IAS 32, 39 „Instrumenty finansowe – prezentacja, ujmowanie i wycena” oraz IFRS 9 „Instrumenty
finansowe”
 Zakres standardu i podstawowe definicje
 Klasyfikacja aktywów finansowych wg. IAS 39:
 Wyceniane w wartości godziwej z jej zmianami przez wynik okresu
 Aktywa utrzymywane do okresu zapadalności
 Należności i pożyczki
 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
 Nowa klasyfikacja aktywów finansowych zgodnie z IFRS 9
 Wyceniane zamortyzowanym kosztem
 Wyceniane w wartości godziwej z jej zmianami przez wynik okresu
 Wyceniane w wartości godziwej z jej zmianami przez pozostałe dochody całkowite
 Klasyfikacja zobowiązań finansowych wg. IFRS 9.
 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych w księgach spółki
 Usuwanie instrumentów finansowych ze sprawozdań jednostki
 Instrumenty złożone (np. obligacje zamienne na akcje)
 Wbudowane instrumenty pochodne (informacje podstawowe)
 Instrumenty pochodne i operacje zabezpieczające (hedging - informacje podstawowe)
 Rachunkowość zabezpieczeń – hedging:
 Operacje zabezpieczające wartość godziwą
 Operacje zabezpieczające przepływy środków pieniężnych
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Sesja 2 IFRS 2 „Płatności wyrażone w akcjach”
 Zakres standardu i podstawowe definicje
 Idea płatności wyrażonych w postaci akcji spółki
 Płatności wyrażone w akcjach:
 Które będą zaspokojone emisją akcji spółki
 Które będą zaspokojone płatnością gotówki
 Kryteria opcji o charakterze rynkowym
 Kryteria opcji o charakterze nierynkowym
 Technika ujmowania opcji w sprawozdaniu finansowym i ich rozliczanie w przypadkach:
 Spełnienia wymogów opcji
 Niewypełnienia wymogów opcji
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IFRS 2
Sesja 3 IAS 19 „Świadczenia pracownicze”
 Zakres standardu i podstawowe pojęcia stosowane przez standard
 Programy określonych składek
 Programy określonych świadczeń
 Technika ujmowania programów świadczeń pracowniczych w sprawozdaniu finansowym
 Technika ujmowania zysków i strat aktuarialnych – nowa metoda wyliczania (2011)
 Wpływ ujmowania programów określonych świadczeń na:
 Bilans
 Rachunek wyników
 Pozostałe dochody całkowite
 Praktyczny przykład wyliczeń
DZIEŃ 2
Sesja 1 IAS 12 „Podatek dochodowy”
 Bieżące zobowiązanie podatkowe
 Podatek odroczony
 Podstawa opodatkowania
 Różnice przejściowe dodatnie i ujemne
 Zasady ujmowania i wyceny rezerw z tytułu podatku odroczonego oraz aktywów z tytułu podatku
odroczonego – ilustracje pojęć i przykłady powstawania wielu rodzajów różnic przejściowych
 Zmiana stawki podatku a uzgadnianie podatku odroczonego
 Podatek dochodowy na poziomie grupy kapitałowej
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 12
Sesja 2, 3 IFRS 8 „Segmenty operacyjne”
 Zakres standardu i definicje w tym definicja segmentu operacyjnego
 ‘Główno – podejmujący decyzje operacyjne’ pojecie, które zrewolucjonizowało raportowanie
segmentów operacyjnych w sprawozdaniach finansowych
 Segmenty operacyjne – kryteria wyboru ‘segmentów podlegających obowiązkowi raportowania
(test 10%/75%)
 Wymagane ujawnienia.
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Sesja 4, 5 IAS 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe, aktywa warunkowe”
 Definicje
 Kryteria ujmowania rezerw bilansowych
 Księgowe traktowanie zobowiązań i aktywów warunkowych
 Zasady wyceny rezerw
 W momencie pierwszego ujęcia rezerwy
 Zmiana wartości rezerw w czasie
 Koszty związane z demontażem składnika majątku trwałego – przykład idealnej współpracy IAS 16
i IAS 37
 Rezerwy na koszty restrukturyzacji przedsiębiorstw
 Przyszłe straty operacyjne
 Umowy rodzące obciążenia, naprawy i modernizacje
 Spodziewany kierunek zmian IAS 37
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 37
Sesja 6 IAS 18 „Przychody”
 Definicje
 Wycena przychodów
 Przychody z tytułu sprzedaży wyrobów
 Przychody z tytułu świadczenia usług
 Tantiemy, odsetki i dywidendy
 Podsumowanie głównych przesłanek oraz omówienie techniki ujmowania przychodów w świetle
nowego IFRS 15.
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 18
Sesja 7 IAS 10 „Zdarzenia po końcu okresu finansowego”
 Definicje
 Zdarzenia o charakterze korygującym – przykłady i ich omówienie
 Zdarzenia nie powodujące konieczności dokonywania korekty sprawozdania – przykłady i ich
omówienie
 Dywidendy
 Zasada kontynuacji działalności
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 10
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MODUŁ 3 / KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH /
DZIEŃ 1
Sesja 1, 2 Skonsolidowany bilans (metoda nabycia) IAS 27 „Skonsolidowane i jednostkowe
sprawozdania finansowe” oraz IFRS 3 “Połączenie jednostek gospodarczych”
 Omówienie podstawowych informacji związanych z rachunkowością grup kapitałowych
 Spółka dominująca i pojęcie „kontroli” (IFRS 3 ‘Połączenia jednostek gospodarczych’ 2008)
 Technika sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego metodą pełną w tym:
1. Wartość firmy (goodwill) – omówienie ‘starego’ i ‘nowego’ (2008) sposobu jej liczenia
2. Zmiana stanu rezerw po dniu nabycia
3. Udziały mniejszościowe (‘udziałowcy nie podlegający kontroli’)
4. Księgowe ujęcie i dalsze traktowanie wartości firmy (goodwill) w tym ówcześnie zwanej
‘ujemnej wartości firmy’ (‘efekt korzystnego zakupu’ – 2008)
Sesja 3, 4 Korekty konsolidacyjne przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu
 Transakcje wewnątrz-grupowe
 Niezrealizowane zyski:
 Zapasy
 Transferowane wewnątrz grupy środki trwałe
 Konieczność zastosowania i technika księgowego ujmowania korekt z tytułu wyceny w wartości
godziwej aktywów netto przejmowanej spółki
 Odroczone i warunkowe elementy ceny nabycia udziału w spółce zależnej
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 27, IFRS 3 oraz dalsze
doskonalenie techniki sporządzania skonsolidowanego bilansu grupy kapitałowej
DZIEŃ 2
Sesja 1, 2 Skonsolidowany rachunek wyników (metoda nabycia) IAS 27 „Skonsolidowane i jednostkowe
sprawozdania finansowe” oraz IFRS 3 „Połączenie jednostek gospodarczych”
 Omówienie podstawowych informacji związanych z technika sporządzania skonsolidowanego
rachunku wyników grupy kapitałowej
 Korekty konsolidacyjne stosowane przy sporządzaniu skonsolidowanego rachunku wyników
w tym:
 Eliminacja całkowitych obrotów handlowych w grupie
 Eliminacja niezrealizowanych zysków – zapasy, środki trwale
Sesja 1, 2 Skonsolidowany rachunek wyników (metoda pełna) IFRS 10 „Skonsolidowane
sprawozdania finansowe” oraz IFRS 3 „Połączenie jednostek gospodarczych”
 Przychody finansowe z tytułu dywidend od spółek zależnych
 Ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości goodwill
 Księgowe ujmowanie spółek zależnych nabytych w ciągu okresu obrachunkowego
 Wyliczanie skonsolidowanego wyniku finansowego za dany okres i technika jego podziału pomiędzy
udziałowców spółki dominującej oraz udziałowców mniejszościowych
 Uzgadnianie skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IFRS 10, IFRS 3oraz dalsze
doskonalenie techniki sporządzania skonsolidowanego rachunku wyników grupy kapitałowej
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Sesja 3 IAS 28 „Inwestycje w spółki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia”
 Istotne definicje
 Znaczące oddziaływanie – przykłady na jego występowanie
 Metoda praw własności – istota i technika stosowania
 Księgowe ujmowanie inwestycji w spółkach stowarzyszonych – różnice i podobieństwa do metody
pełnej stosowanej przy konsolidacji spółek zależnych
 Rozrachunki między spółkami – eliminacja niezrealizowanych zysków powstających w transakcjach
ze spółkami stowarzyszonymi
 Technika sporządzania skonsolidowanego bilansu i rachunku wyników z uwzględnieniem inwestycji
w aktywa netto spółki stowarzyszonej
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IAS 28 oraz dalsze
doskonalenie techniki sporządzania skonsolidowanego rachunku wyników oraz bilansu grupy
kapitałowej, w której występuję inwestycja w spółkę stowarzyszoną.
Sesja 4 IFRS 11 „ Wspólne przedsięwzięcia”
 Definicje
 Wspólne przedsięwzięcia
 Wspólne jednostki gospodarcze (joint ventures)
 Metoda praw własności stosowana do konsolidowania wspólnych jednostek gospodarczych
 Wspólne rozwiązywanie przykładu omawiającego specyfikę stosowania IFRS 11 .

DODATKOWE KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE ZDOBYCIA CERTYFIKATU MSSF____
1. Zdobycie wiadomości zarówno teoretycznych jak i możliwość przećwiczenia zagadnień IFRS
w praktycznych „case study”.
2. Kurs daje słuchaczowi potężną dawkę wiedzy, która stanowi solidny punkt wyjściowy do
dalszych studiów nad IFRS.
3. Kurs jest zorientowany na bardzo praktyczne spojrzenie związane z zagadnieniami
raportowania wg wymogów IFRS.
4. Uzyskanie certyfikatu od międzynarodowej korporacji szkoleniowej, która jest doceniania za
profesjonalizm i wysoką jakość kształcenia przez klientów korporacyjnych zarówno
w Polsce, jak i za granicą.
Firmy, które oceniły kurs Certyfikat IFRS na najwyższym poziomie to m.in.: IBM, ArcelorMittal,
Centrum Księgowe Żywiec, BNP Paribas Fortis i wiele innych.
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STRUKTURA EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO MSSF____________________

Czas trwania egzaminu
2 godziny
Pytanie
Punkty
1

Skonsolidowany bilans (wyliczenia) 25
2



Pytanie komponentowo - złożone (wyliczenia)

3



Pytanie teoretyczno - dyskusyjne

25

17

100% = 67
Wszystkie pytania są obowiązkowe.
Pytania 2 & 3 będą zawierać w swojej treści elementy kilku różnych standardów MSSF.
Pytanie 3 może mieć charakter typowo teoretyczny bądź zawierać czasami element kalkulacyjny.
Odpowiedź na to pytanie powinna mieć charakter dyskusji teoretycznej. Na przykład kandydaci
mogą zostać poproszeni o skomentowanie bądź udzielenie porady odnośnie poprawności
księgowego ujęcia pewnych transakcji przez zarząd spółki.

PROWADZĄCY____________________________________________________
Wykładowcy zagadnień MSSF (IFRS) w LondonSAM to wysokiej klasy specjaliści, których pracę
wielokrotnie doceniły międzynarodowe korporacje. Zdobyli oni najwyższe noty w ankietach
przeprowadzonych po zakończonych treningach. Szkoląc zarówno w Polsce, jak i zagranicą,
wykorzystują w czasie zajęć model wykładowo – warsztatowy, zachęcając uczestników do
aktywnego udziału w rozwiązywaniu zadań oraz dyskusji problemowej.
Arkadiusz Lenarcik
Dyrektor Departamentu Audytu, Biegły Rewident, wykładowca IFRS
Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede
wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych.
Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą
o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także
w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów
konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz współpracownik LondonSAM - wykładowca zagadnień
z zakresu rachunkowości.
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Roman Seredyński
Biegły rewident, wykładowca IFRS
Doktor nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie
audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań
finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie
z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny
przedsiębiorstw.
Posiada bogate doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Obecnie zarządza Grupą UHY ECA S.A. Autor licznych artykułów z zakresu audytu oraz
sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości. Autor i współautor
podręczników z zakresu polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości oraz
artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, jak również współpracownik
LondonSAM - wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.
Dariusz Bargieł
FCCA, wykładowca IFRS & ACCA
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej, MSSF, MSR, rachunkowości
zarządczej oraz raportowania finansowego. Dariusz studiował finanse i rachunkowość w Polsce
i w Wielkiej Brytanii gdzie uzyskał tytuł magistra. Oprócz tytułu naukowego z finansów Dariusz
zdobył również członkostwo w prestiżowym brytyjskim stowarzyszeniu ACCA. Profesjonalne
uprawnienia ACCA uzyskał w 1999 roku. Od 2012 roku jest markerem przedmiotu F7 Financial
Reporting, ACCA.
Od 2006 roku współpracuje z LondonSAM Polska przekazując swoją wiedzę z zakresu finansów dla
wielu międzynarodowych korporacji, m.in. prowadził warsztaty i szkolenia dla: Capgemini,
Electrolux,
IBM,
Hitachi,
Infosys
i
wielu
innych.
Dużym
atutem
Darka
są jego zdolności interpersonalne i lektorskie, które wiele razy poddane ocenie słuchaczy okazały
się być na bardzo wysokim i profesjonalnym poziomie.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE_________________________________________
Materiały szkoleniowe LondonSAM Polska to podstawowy element każdego kursu. Konstruowane
są w sposób umożliwiający uzyskanie najlepszych efektów edukacyjnych, wspomagając proces
przyswajania wiedzy. Liczne wizualizacje realizowanych treści (wykresy, grafy, przykłady „z życia”
itp.) ułatwiają zrozumienie skomplikowanych zagadnień. Ich struktura nie tylko porządkuje, ale też
pozwala na utrwalenie dostarczanych informacji, a zarazem inicjuje proces samokształcenia. Dzięki
użytecznym wskazówkom zawartym w notatkach, można ich z powodzeniem używać również po
szkoleniu, jako przewodnik po Standardach Rachunkowości.
Słuchacze otrzymują foldery z notatkami oraz zestawem zadań w pierwszym dniu każdego modułu.
Dodatkowe przykłady i testy przekazują wykładowcy w trakcie trwania zajęć.
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ORGANIZACJA SZKOLENIA_________________________________________
Czas trwania: 6 intensywnych dni szkoleniowych
Termin: jesień 2018
Egzamin zostanie zorganizowany w terminie do 3 tygodni po zakończeniu zajęć.
Miejsce: do ustalenia
Język: polski
Cena:
 pojedynczego modułu: 1 550 netto + 23% VAT
 pełnego szkolenia: 3 850 netto + 23% VAT

Cena zawiera następujące elementy:
 Kompleksowe materiały szkoleniowe umożliwiające samodzielną naukę w domu,
 Weryfikację wiedzy w czasie trwania kursu,
 Udzielenie przez wykładowcę porad w zakresie technik asymilacji wiedzy,
 Przygotowanie, przeprowadzenie oraz sprawdzenie egzaminu końcowego,
 Poczęstunek - kawa, herbata, woda, ciastka, lunch,
 Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w każdym module.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższej oferty, serdecznie prosimy o kontakt:
LondonSAM Polska
krakow@londonsam.pl
12 661 74 11
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