MSSF on-line
Cykl webcastów Deloitte
Patronat medialny: "Parkiet" Gazeta Giełdy
Patronat: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
W obecnych czasach maksymalnie ograniczonej tolerancji na błędy, jeszcze ważniejsze staje się
dokładne zrozumienie wspólnego języka międzynarodowej sprawozdawczości finansowej i opisanie
za jego pomocą konsekwencji, z jakimi w następstwie zmian zachodzących na rynku firmy muszą się
zmierzyć. Aby przybliżyć Państwu aktualne kwestie dotyczące zmian w MSSF oraz zakres ich
stosowania, przygotowaliśmy cykl wirtualnych spotkań, podczas których eksperci Deloitte przedstawią
kluczowe kwestie dotyczące stosowania MSSF w praktyce.
Zapraszamy na pierwszy z cyklu webcast:

Zmiany w MSSF dla sporządzających sprawozdania za I
kwartał 2009
Spółki sporządzające sprawozdania finansowe za I kwartał 2009 roku stoją obecnie przed dużym
wyzwaniem. Obniżone w ostatnim czasie zaufanie do informacji finansowych oraz coraz większa
wymagana transparentność sprawozdań finansowych, wymagają od firm sporządzania sprawozdań
wysokiej jakości. Dodatkowo znaczące zmiany w standardach MSSF oraz nowy sposób prezentacji
sprawozdań finansowych wymagają od sporządzających aktualnej wiedzy i interpretacji nowych
zapisów.
Aby pomóc Państwu w zrozumieniu aktualnych zmian w MSSF oraz ułatwić proces sporządzania
sprawozdań za I kwartał 2009 podczas webcastu omówimy:
•

•

Zmiany w standardach mające wpływ na sprawozdania za I kwartał 2009:
- MSR 39 i MSSF7 – Które aktywa finansowe podlegają reklasyfikacji? Czy można ująć
kryzys finansowy jako okoliczność szczególną?
- MSR 23 – Które koszty finansowania zewnętrznego podlegają kapitalizacji?
- MSR 1 – Istotne zmiany w prezentacji sprawozdań finansowych.
Rady audytora jak odnieść się do zmian i jak stosować je w praktyce.

Webcast adresowany jest min. do:
• Dyrektorów finansowych
• Członków zarządów odpowiedzialnych za księgowość i finanse
• Głównych księgowych
• Kontrolerów finansowych
Prowadzący:
Monika Jakubczyk, Starszy Menedżer w dziale Audytu Deloitte
Jarosław Suder, Starszy Menedżer w dziale Audytu Deloitte
Data: 10 marca 2009 r., godz. 10:00 – 11:00
Webcast to wirtualne i nieodpłatne spotkanie z ekspertami Deloitte, które odbywa się na żywo
całkowicie za pośrednictwem Internetu.
Rejestracja oraz pełne informacje są dostępne na stronie: www.deloitte.com/pl/webcast

