E-Sprawozdania
Finansowe,
czyli (r)ewolucja
w sprawozdawczości

Termin: 5 kwietnia 2019r.
Cena: 590 zł netto
Warszawa:
Aleksandra Trych
tel. +48 505 171 636
aleksandra.trych@pl.ey.com
academyofbusiness.pl

Od 1 października 2018 roku zgodnie z art. 45 Ustawy o
Rachunkowości sprawdzania finansowe należy sporządzić w postaci
elektronicznej, w tym również w odpowiedniej strukturze logicznej
i formacie (format XML) opublikowanymi w Biuletynie Informacji
Publicznej Ministerstwa Finansów. Zmiany wprowadzone przez
ustawodawcę wymuszają tym samym odpowiednie dostosowanie
procesów związanych z zamknięciem roku finansowego oraz
systemów do nowych wymogów.

Korzyści:
u

Szkolenie ma na celu przygotowanie Państwa do nowych
obowiązków w zakresie e-sprawozdań finansowych.

u

Intensywne i praktyczne: zaprezentujemy struktury logiczne
e-sprawozdań finansowych oraz przedstawimy rozwiązania
umożliwiające tworzenie sprawozdań finansowych w nowej
formule.

Program szkolenia
u

Wprowadzenie, czyli czym jest e-sprawozdanie finansowe?

u

Nowe obowiązki sprawozdawcze - kogo dotyczy
sporządzenie sprawozdania finansowego w odpowiedniej
strukturze logicznej i formacie XML?

u

Dostępne schematy oraz elementy e-sprawozdań
finansowych.

u

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego.

u

Konsekwencje biznesowe oraz możliwe rozwiązania w
zakresie generowania e-sprawozdań finansowych.

u

Podpisywanie e-sprawozdań finansowych:
u

kwalifikowany podpis elektroniczny,

u

profil zaufany ePUAP.

u

Złożenie sprawozdań do odpowiednich organów oraz
uprawnione do tego osoby

u

Dylematy obcokrajowców oraz oddziałów przedsiębiorstw
zagranicznych.

u

Współpraca z biegłym rewidentem.

u

Wskażemy najczęściej popełniane błędy oraz udzielimy porad jak
ich uniknąć.

u

Przejrzyste instrukcje: omówimy w jaki sposób podpisać
e-sprawozdanie finansowe i złożyć do odpowiedniego organu.

u

Zajęcia prowadzone są przez trenerów z wieloletnim
doświadczeniem oraz ekspertów w dziedzinie e-sprawozdawczości u Sesja pytań i odpowiedzi.
finansowej zajmujących się na co dzień wspieraniem klientów
w procesie od sporządzenia do złożenia e-sprawozdań
finansowych.

Dla kogo?
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zmianami
rachunkowymi w przygotowywaniu e-sprawozdań finansowych, a także
praktyczną stroną ich sporządzania. Nasze szkolenie adresujemy, między
innymi, do:
►

szerokiego grona pracowników spółek handlowych odpowiedzialnych
za sprawozdawczość, zarządzanie finansami, sporządzanie
e-sprawozdania oraz aspekty prawne;

►

dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników
działów finansowych odpowiedzialnych za sporządzanie e-sprawozdań
finansowych;

►

kontrolerów finansowych oraz służb kontrolingowych.

Punkty CPE
Nasze szkolenia spełniają wymogi
międzynarodowych organizacji
zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące
dalszego kształcenia ich członków.

Lokalizacja

Zgłoszenia

Zajęcia odbywają się: 5 kwietnia w godzinach 10:00-15:30

Zgłoszenia na szkolenie dokonuje się za pomocą
formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony) lub
online. Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy potwierdzenie
rejestracji na szkolenie. Tydzień przed rozpoczęciem zajęć
wysyłamy zaproszenie na szkolenie z informacjami
organizacyjnymi.

Warszawa - Centrum Konferencyjne EY Academy of Business,
Al. Armii Ludowej 26, budynek Focus lub w innej lokalizacji, w
ścisłym centrum Warszawy.

Małgorzata Jędrzejczyk, Manager
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta oraz kwalifikacji
ACCA.
Manager w Dziale Doradztwa w Zakresie Finansów i Rachunkowości EY.
Małgorzata posiada wieloletnie doświadczenie w usługach doradczych w zakresie finansów, rachunkowości i
sprawozdawczości finansowej, jak również doradztwie transakcyjnym oraz projektach audytowych.
Prowadzi projekty doradcze w zakresu dostarczania rozwiązań technologicznych oraz wsparcia merytorycznego w obszarze
generowania e-sprawozdań finansowych (ponad kilkadziesiąt zrealizowanych wdrożeń dla podmiotów z różnych branż).
Prowadząca szkolenia z zakresu sprawozdawczości finansowej, w tym w obszarze e-sprawozdań finansowych.

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać bardziej szczegółowe informacje prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 701 00 00
lub email: academyofbusiness@pl.ey.com
Pełną ofertę naszych szkoleń znajdą Państwo na stronach internetowych: www.academyofbusiness.pl
Promocje, nowości, wydarzenia:
www.facebook.com/EYszkolenia
Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego na Państwa indywidualne zamówienie.
Serdecznie zapraszamy!

