KARTA ZGŁOSZENIA
Lp. Termin

Nr modułu

1.

22 września 2020

2.
3.

23 – 24 września
2 października

17.2019.A.16
6.2017.R.8

4.

5 października

21.2019.R.8

5.

13 października

25.2020.8.A

6.

14 października

28.2020.8.A

7.

15 – 16 października17.2019.A.16

Temat

29.2020.4.A Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Liczba
godzin

Blok tematyczny

4

Rewizja finansowa

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności
Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

16
8

Rewizja finansowa
Rachunkowość

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki
księgowe

8

Rachunkowość

8

Rewizja finansowa

8

Rewizja finansowa

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych
Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność,
wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku
krajowym
Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

16

Rewizja finansowa

16

Rewizja finansowa

8.

26 – 27 października3.2017.A.16

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i
średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

9.

28 – 29 października19.2018.R.8

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

16

Rewizja finansowa

10. 4 listopada

26.2020.8.R

Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości

8

Rachunkowość

11. 12 – 13 listopada

23.2020.16.A

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i
przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

16

Rewizja finansowa

12. 16 listopada

20.2019.AR.8

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

8

Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4

13. 17 – 18 listopada

23.2020.16.A

Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i
przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość

16

Rewizja finansowa

14. 19 – 20 listopada

19.2019.A.16

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

16

Rewizja finansowa

15. 24 listopada

5.2017.AR.8

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

8

Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4

16. 27 listopada

25.2020.8.A

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

8

Rewizja finansowa

17. 1 grudnia

11.2018.R.8

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

8

Rachunkowość

18. 1 grudnia

5.2017.AR.8

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

8

Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4

19. 4 grudnia

12.2018.R.8

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing” oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

8

Rachunkowość

20. 8 grudnia

5.2017.AR.8

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

8

Rewizja finansowa/
Rachunkowość 4/4

Proszę zaznaczyc wybrane szkolenia zakreślając znak X w kolumnie "Wybór"
Dane uczestnika
Imię i nazwisko

…......................................................................................................................................................................................................................

Nr w rejestrze

…......................................................................................................................................................................................................................

Data urodzenia

…......................................................................................................................................................................................................................

Telefon

…......................................................................................................................................................................................................................

Adres

…......................................................................................................................................................................................................................

E-mail

…......................................................................................................................................................................................................................

Dane potrzebne do wystawienia Faktury VAT
…..................................................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................................................

Wybór

