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Możliwość
uzyskania
punktów

15 CPE

16 CPD

Szkolenie skupia się na zagadnieniach budzących najczęstsze wątpliwości analityków 
sprawozdań finansowych, czyli na tych obszarach rachunkowości finansowej, które 

w największym stopniu opierają się na oszacowaniach dokonywanych przez firmę lub wiążą się 
ze złożonymi i często zmieniającymi się zasadami ujmowania i pomiaru.

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych 

organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące 

dalszego kształcenia ich członków. 

Uczestnicy, na podstawie otrzymanych zaświadczeń 

otrzymują od swoich organizacji członkowskich punkty 

CPD, CPE, PDU itp.

Przekrój najciekawszych 
z punktu widzenia analityka zagadnień 

mających zastosowanie do różnych 
pozycji bilansowych i wynikowych

Najważniejsze cechy programu

Wybór zagadnień, które dotyczą 
wszystkich kategorii bilansowych 

z naciskiem na różnice w zależności od 
kategorii aktywa

Intensywny warsztat dla analityków, 
którzy chcą samodzielnie interpretować 

kluczowe pozycje sprawozdań 
finansowych

Teorię ilustrujemy licznymi 
przykładami pochodzącymi 

z autentycznych sprawozdań 
finansowych

Metodologia

Szkolimy w formule łączącej elementy 
wykładu, dyskusji, krótkich ćwiczeń oraz 

rozbudowanych case study

Na szkolenie zapraszamy: 

Dla kogo

Analityków i finansistów 

Osoby zaangażowane w analizę 
informacji zawartych w sprawozdaniach 

finansowych pod kątem decyzji 
inwestycyjnych i kredytowych



Charakterystyka najważniejszych pozycji 
bilansowych

Ujmowanie aktywów i zobowiązań

► Kiedy należy ująć składnik aktywów lub 
zobowiązań, a kiedy zaprzestać ujmowania

► Aktywowanie kosztów związanych 
z nabyciem lub wytworzeniem składnika 
aktywów

► Ocena ‘jakości’ poszczególnych składników 
bilansu

► Ujmowanie zobowiązań (bilans i poza-
bilans)

► Jak i kiedy tworzy się rezerwy

► Jak interpretować aktywa i zobowiązania 
z tytułu podatku odroczonego

Kiedy należy ująć przychód - przegląd 
rozwiązań stosowanych 
w poszczególnych branżach (m.in. 
omówienie zasad ujmowania przychodów 
z tytułu kontraktów budowlanych)

Bilans Rachunek zysków i strat

Jak ustalana jest wartość bilansowa 
aktywów i zobowiązań

► Koszt historyczny czy wartość godziwa

► Amortyzacja aktywów trwałych

► Utrata wartości aktywów

► Pomiar aktywów przeznaczonych na 
sprzedaż

Które przychody (koszty), zyski (straty) nie 
przechodzą przez rachunek zysków i strat

Omówienie zasad prezentacji rachunku 
zysków i strat - jakie kategorie przychodów 
i kosztów powinny być prezentowane 
w poszczególnych segmentach rachunku

Rachunek przepływów pieniężnych

Omówienie zasad klasyfikacji przepływów 
jako operacyjne, inwestycyjne i finansowe

Zagadnienia szczególne

Ujęcie połączeń gospodarczych i grup 
kapitałowych

Rachunkowość instrumentów finansowych

Uczestnicy otrzymują bardzo 
obszerne materiały szkoleniowe

Ze względu na szeroki kontekst 
prezentowanych zagadnień, materiały nie 
tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale 
także pozwalają na powrót do poruszanych 
tematów po zakończeniu szkolenia celem 
powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy. 

Materiały są bogato ilustrowane przykładami 
praktycznymi.

Materiały

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy 

Będą potrafili przeanalizować wpływ wybranych 
transakcji i zdarzeń na poszczególne elementy 
sprawozdania finansowego – bilans, rachunek 

zysków i strat oraz rachunek przepływów 
pieniężnych

Poznają zasady i rozwiązania księgowe przez 
pryzmat ich wpływu na poszczególne elementy 
sprawozdań finansowych i wybrane wskaźniki

Korzyści z udziału 

w szkoleniu

Program szkolenia



Cena za dwudniowe szkolenie wraz
z materiałami wynosi 3350 PLN + 23% 
VAT.

Opłaty wnosi się przed rozpoczęciem kursu 
na podstawie faktury pro forma.
Po otrzymaniu płatności wystawiamy 
fakturę VAT.

Cena

Zgłoszenie on-line: 

www.academyofbusiness.pl 

Zgłoszenia

Monika Kacprzykowska

Kom. + 48 789 407 575 
monika.kacprzykowska@pl.ey.com

Pełną ofertę naszych szkoleń znajdą Państwo 
na stronach internetowych:
www.academyofbusiness.pl

Istnieje możliwość organizacji szkolenia 
zamkniętego na Państwa indywidualne 
zamówienie.

Serdecznie zapraszam!

Aby dowiedzieć się więcej na temat  
szkolenia zapraszam do kontaktu:

Kontakt

Lokalizacja

Zajęcia odbywają się w godzinach 
9:00-16:30 online lub w przypadku 
szkolenia stacjonarnego w Warszawie, w 
centrum szkoleniowym EY Academy of 
Business, al. Armii Ludowej 26, bud.Focus.

Szkolenie oferujemy w wersji online. 

Uczestnicy otrzymują link do strony 

internetowej, na której emitowane jest 

szkolenie w czasie rzeczywistym. Materiały 

szkoleniowe uczestnicy dostają w wersji 

elektronicznej. Mają też możliwość 

czynnego udziału w zajęciach poprzez 

zadawanie pytań.

Informacje praktyczne

Streaming



RYZYKA PRAWNE W UMOWACH 

Szkolenie kierujemy do osób uczestniczących  w procesach zawierania umów 

factoringowych i leasingowych, w których dokonywana jest ocena ryzyka związanego 

z transakcją oraz osób odpowiedzialnych za  negocjowanie warunków kontraktów 

z Klientami oraz wstępne opiniowanie i realizację umów. Celem kursu jest przedstawienie 

zasad związanych z prawidłowym zawarciem umowy oraz monitorowaniem wykonywania 

jej postanowień. 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zasad, które pozwolą na 

uniknięcie błędów w nowych wdrożeniach lub poprawne zidentyfikowanie 

dysfunkcji w działających systemach. Po tym szkoleniu łatwiejsze będzie 

zrozumienie i wdrożenie systemu KPI w organizacji, w tym określenie 

adresatów KPI, analiza obecnej sytuacji, wybór właściwych KPI, 

dokumentacja, zbieranie danych i ich wizualizacja, analiza danych i 

raportowanie. 

Rekomendujemy dodatkowo szkolenia:

Czy twoje procesy są zgodne z najlepszymi praktykami?

Z jakich instrumentów zabezpieczających możesz skorzystać?

Jak pokazać w księgach treść ekonomiczną transakcji?

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie to szkolenie zwiększające świadomość, 

wiedzę techniczną oraz umiejętności kierownictwa w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym, 

w szczególności ryzykiem walutowym, stopy procentowej oraz ryzykiem cen towarów.


