
 

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA  

ORAZ NAJNOWSZE ZMIANY W PODATKACH  

BEZ TAJEMNIC 

 

5, 12, 19 kwietnia 2013 

 

Rachunek przepływów pieniężnych. Zatory 

płatnicze. E-faktury w firmie 

Pakiet konsolidacyjny. Zmiany w VAT 2013/2014 

Podatek odroczony. Podatek u źródła 

 
 



Rachunek przepływów pieniężnych 
 

 Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”  

 Analiza podstawowych problemów  

- środki pieniężne w bilansie i w rachunku przepływów pieniężnych„ 

- struktura i metodologia sporządzania sprawozdania 

- informacja dodatkowa do rachunku przepływów  pieniężnych 

 Omówienie zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na przykładach liczbowych  

- różnice kursowe 

- odsetki i dywidendy 

- kredyty w rachunku bieżącym 

- aktualizacja wartości 

- darowizny i dotacje 

- leasing finansowy 

 Praktyczne zastosowanie KSR 1  

- analiza poszczególnych pozycji sprawozdania 

- ustalanie wartości korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej 

- ustalanie i klasyfikacja wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej i finansowej 

- eliminacje zdarzeń niepieniężnych i wartości memoriałowych uwzględnionych przy ustalaniu kwot wpływów i wydatków 

 Dyskusja, podsumowanie, zakończenie  

 

Nowe przepisy o tzw. zatorach płatniczych 
 

 CIT i PIT 

- obowiązkowa korekta kosztów 

- terminy płatności  

 VAT 

- nowe zasady dotyczące ulgi na złe długi 

- obowiązkowa korekta VAT 

 Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  

- odsetki przy wydłużonych terminach płatności 

 

Prawne i podatkowe aspekty wdrożenia e-faktur w firmie 
 

 Faktury elektroniczne - dlaczego warto? 

 Autentyczność i integralność - co to właściwie znaczy? 

 Spełnienie wymogów formalnych w praktyce 

 Bity kontra papier - różnice w stosowaniu faktur elektronicznych i papierowych 

 Aktualne stanowisko organów podatkowych i orzecznictwo dotyczące e-faktur - czy warto pytać fiskusa o zdanie? 

 
Szczegółowy program – 5 kwietnia 2013 

 
 



Pakiet konsolidacyjny i podstawy konsolidacji 
 

 

 Pakiet konsolidacyjny 

- zasady rachunkowości grupy kapitałowej 

- zasady wypełniania poszczególnych elementów pakietu konsolidacyjnego 

- informacje dotyczące wzajemnych rozrachunków z podmiotami powiązanymi 

- dane w zakresie transakcji wewnątrzgrupowych 

- dostosowanie planu kont rachunkowych do potrzeb  pakietu konsolidacyjnego 

 Podstawowe zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych 

- definicja grupy kapitałowej oraz  jednostek powiązanych 

- zakres i charakterystyka skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

- dobór jednostek objętych konsolidacją 

- obligatoryjne wyłączenia z konsolidacji 

 Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych 

- metody konsolidacji 

- jednolita polityka rachunkowości w spółkach grupy kapitałowej 

- ogólne zasady konsolidacji metodą pełną i metodą proporcjonalną 

- wycena metodą praw własności 

 Metoda konsolidacji pełnej 

- wyłączenia konsolidacyjne dotyczące wzajemnych rozrachunków 

- wyłączenia i korekty związane z transakcjami wewnątrzgrupowymi 

 Dyskusja, podsumowanie, zakończenie   

 

Zmiany w VAT 2013/2014 
 

 Zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2013, wchodzące w życie 1 kwietnia 2013 oraz 1stycznia 2014 

 Nowe zasady fakturowania 

- faktury elektroniczne 

- faktury wewnętrzne 

- faktury zbiorcze 

- faktury uproszczone 

- selfbilling 

 Ulga na złe długi 

 Zmiany w zakresie reverse charge 

 Moment powstania obowiązku podatkowego  

 Termin wystawienia faktury 

 

 

 

 
Szczegółowy program – 12 kwietnia 2013 

 
 



Podatek odroczony 
  

 

 Różnice między prawem podatkowym a prawem bilansowym przyczyną występowania  podatku dochodowego odroczonego 

 Istota podatku dochodowego odroczonego 

 Podejście wynikowe oraz  bilansowe do podatku dochodowego odroczonego 

 Regulacje zawarte w Krajowym Standardzie Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy”. 

 Ustalanie wartości podatkowej dla składników aktywów i pasywów 

 Różnice przejściowe dodatnie i ujemne 

 Ustalanie rezerw na przyszły podatek dochodowy dla wynikowych różnic przejściowych  dodatnich. 

 Ustalanie aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego dla różnic wynikowych ujemnych, w tym od strat podatkowych możliwych do odliczenia  

 Rozwiązania ewidencyjne usprawniające naliczanie rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego 

 Odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego 

 Część bieżąca i odroczona podatku dochodowego prezentowanego w rachunku zysków i strat. 

 Prezentacja podatku dochodowego odroczonego w sprawozdaniu finansowym 

 Dyskusja, podsumowanie, zakończenie  

 

Podatek u źródła 
  

 Zdarzenia gospodarcze rodzące obowiązek pobrania podatku u źródła 

 Należności licencyjne 

 Odsetki 

 Dywidendy 

 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

 Certyfikat rezydencji podatkowej 

 Obowiązki dokumentacyjne 

 Deklaracje i informacje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szczegółowy program – 19 kwietnia 2013 

 
 



Informacje ogólne 

  

Grupa docelowa 

Pracownicy pionów finansowo-księgowych 

 

Język: polski 

 

Czas trwania każdego szkolenia: od godziny 9.30 do godziny 15.30 

 

Miejsce: Sala konferencyjna: Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 

 

Koszt:  

1 dzień szkolenia  - 400 PLN + 23% VAT 

2 dni szkolenia     - 750 PLN + 23% VAT 

3 dni szkolenia      - 990 PLN + 23% VAT 

 

Informacji udziela: 

Emilia Sawicka 

Tel.: +48 693 855 554 

  

szkolenia@avanta-audit.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
Informacje ogólne 
 



 Wojciech Baucz 
Partner odpowiedzialny za obsługę klientów z krajów niemieckojęzycznych.  

Studiował na Uniwersytecie Passau w Niemczech. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 

oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Biegły rewident z kilkunastoletnim 

doświadczeniem, nabytym w międzynarodowych firmach doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. 

Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi, niemieckimi 

oraz międzynarodowymi zasadami rachunkowości. Posługuje się płynnie językiem niemieckim i 

angielskim. Uczestniczył w realizacji licznych projektów typu Due Dilligence oraz przekształceń 

podmiotów.  

 

Piotr Łyskawa     
Partner AVANTA Audit. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach dyrektora i 

managera w firmach audytorskich Deloitte oraz Ernst & Young. Specjalista w dziedzinie 

sprawozdawczości finansowej oraz polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. 

Posługuje się płynnie językiem angielskim. Posiada doświadczenie w realizacji projektów dla sektora 

produkcyjnego, budowlanego, samochodowego, farmaceutycznego oraz usługowego. Specjalizuje 

się w usługach wdrażania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz 

wprowadzania spółek na giełdę.  

 

Grzegorz Warzocha    
Partner AVANTA Audit. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz ESC Tours 

(Francja). Biegły rewident dysponujący ponad piętnastoletnią praktyką zawodową w realizacji 

projektów doradczych dla podmiotów krajowych i zagranicznych oraz badaniu sprawozdań 

finansowych przedsiębiorstw sektora wydobywczego (surowce mineralne), budowlanego i rynku 

nieruchomości, produkcji (specjalne strefy ekonomiczne), dystrybucji (handel hurtowy i detaliczny) 

oraz usług finansowych (usługi pośrednictwa finansowego oraz leasingu). W latach 2000-2009 na 

stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach doradczych Ernst &Young oraz Deloitte. 

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz tytuł FCCA Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych 

Księgowych. Mówi płynnie w języku angielskim i francuskim.  

 

       Emilia Sawicka 
Dyrektor AVANTA Audit. Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w 

pracy dla międzynarodowych firm doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte.  

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, specjalizuje się w badaniu sprawozdań 

finansowych oraz w analizie finansowej przedsiębiorstw. Emilia Sawicka realizowała projekty 

doradcze i audytorskie dla inwestorów zagranicznych z Niemiec, Szwajcarii i Hiszpanii, 

przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej, spożywczej oraz przedsiębiorstw produkcyjnych i 

usługowych.  



Tomasza Gałka – doradca podatkowy, partner w Kancelarii Olesiński&Wspólnicy,. Rozpoczął pracę 

zawodową w 1999 roku, pracując dla Rödl & Partner w biurze we Wrocławiu w dziale audytu, a 

następnie w dziale doradztwa podatkowego. Następnie przez ponad osiem lat pracował w 

departamencie doradztwa podatkowego firmy PricewaterhouseCoopers, gdzie przeszedł przez 

wszystkie szczeble od konsultanta do starszego menedżera. Tomasz Gałka specjalizuje się w 

planowaniu podatkowym. Prowadzia kompleksowe projekty z zakresu CIT i VAT, w tym przeglądy 

podatkowe i projekty restrukturyzacyjne. Włada biegle językiem niemieckim i angielskim. 

 

 
 

 

 

Grzegorz Szachowicz - doradca Podatkowy, starszy konsultant w Kancelarii, posiadający ponad 

pięcioletnie doświadczenie zawodowe (najpierw w PricewaterhouseCoopers, a następnie w zespole 

doradztwa podatkowego Wierzbowski Eversheds). Specjalizuje się przeprowadzaniu optymalizacji 

podatkowych wewnątrz pojedynczych jednostek oraz w ramach grup kapitałowych, także z 

wykorzystaniem międzynarodowych struktur podatkowych. Uczestniczył w kilkudziesięciu 

przeglądach podatkowych typu due diligence. 

 

 

 

 Wojciech Fryze – aplikant adwokacki, konsultant w Kancelarii, absolwent prawa na 

Uniwersytecie Wrocławskim. W Kancelarii od 2009 r. Jako członek zespołu prawno-podatkowego 

zajmuje się szeroko pojętym prawem gospodarczym, w szczególności zaś zagadnieniami z 

zakresu prawa podatkowego i prawa handlowego. Posiada praktyczne doświadczenie zdobyte 

podczas udziału w licznych projektach restrukturyzacyjnych i przeglądach podatkowych.  

 

 

 

 

 


