
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs specjalisty ds. 
MSR/MSSF w praktyce 

 
• Aktywa rzeczowe • Instrumenty finansowe• 

 

 



 
 
 
 

Dlaczego ten kurs jest dla Ciebie 
 

Czy ten kurs jest dla Ciebie? 

Szkolenie dedykowane jest dla osób na średniozaawansowanym poziomie 
sporządzania i interpretowania sprawozdań finansowych: księgowych, głównych 
księgowych, kontrolerów i dyrektorów finansowych, którzy chcieliby lepiej rozumieć, 
interpretować i stosować Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej. Uczestnik kursu powinien znać procedury księgowe i zasady 
sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. 
Znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej nie jest 
wymagana. 

 

Praktyka czyni mistrza 

Kurs specjalisty ds.  MSR/MSSF w praktyce obejmuje kluczowe zagadnienia 
niezbędne do sporządzania sprawozdań finansowych wg MSR/ MSSF. Podzielony 
jest na 5 dni, podczas których zostaną omówione m.in. takie zagadnienia jak: zasady 
sporządzania sprawozdań finansowych, aktywa rzeczowe, wraz z zagadnieniami 
powiązanymi, jak i klasyfikacja instrumentów finansowych.  W trakcie zajęć 
prelegenci zgłębią również problematykę dotyczącą sprawozdań skonsolidowanych, 
tak ważną przy połączeniu przedsiębiorstw. Omawiana wiedza oparta będzie 
na  bieżących standardach  MSSF. Jak zawsze na szkoleniach Wektora Wiedzy, 
kładziemy nacisk na praktyczne przykłady, omówienia kazusów oraz dyskusję 
dotyczącą indywidualnych przypadków z życia zawodowego uczestników zajęć. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

Program kursu: 
 
 
Dzień I: Sprawozdawczość według MSR/MSSF oraz zasady 
sporządzania sprawozdań finansowych. 
 

 MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” (bilans i rachunek 
zysków i strat) 

 MSR 8 „Polityka rachunkowości, zmiany w wartościach szacunkowych i 
korekty błędów” 

 MSR 10 „Zdarzenia po dacie bilansu” 

 MSR 12 „Podatek dochodowy” 

 MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” 

 MSSF 15 „Umowy z klientami” 

 MSR 21 „Transakcje w walutach obcych i różnice kursowe” 
 
W tej części przedstawimy podstawowe założenia sporządzania, cechy 
jakościowe informacji oraz definicje elementów sprawozdań finansowych. 
Omówimy istotę i zmiany w polityce rachunkowości, jak również zakres, 
zasady przygotowywania i prezentacji sprawozdania finansowego wg 
MSR Określimy jaki wpływ na podatek dochodowy w jednostkach 
gospodarczych mają informacje generowane przez systemy 
rachunkowości. 
 
Dzień II: Aktywa rzeczowe oraz powiązane zagadnienia. 

 

 MSR 2 „Zapasy” 

 MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”  

 MSR 38 „Wartości niematerialne” 

 MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” 

 MSSF 13 „ Wycena wartości godziwej” 
 
Dzień zostanie poświęcony m.in. wycenie początkowej zapasów ze 
wskazaniem na pomiar kosztu wytworzenia, dokonywania odpisów 
aktualizujących. Przedstawione zostanie ujęcie rzeczowych aktywów 
trwałych, pozycje zaliczane do środków trwałych, ustalanie kosztu 
początkowego, amortyzacja, wycena na dzień bilansowy, przeszacowanie 
i ujęcie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. MSR 40 nieruchomości 



 
 
 
 

inwestycyjne  - wycena ze szczególnym uwzględnieniem modelu wartości 
godziwej oraz przeklasyfikowanie nieruchomości.  
 

Dzień III :Aktywa rzeczowe oraz powiązane zagadnienia. 

 

 MSR 36 „Utrata wartości” (aktywów rzeczowych) 

 MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego” 

 MSSF 16 „Leasing” 
 
W tej części szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące utraty 
wartości aktywów oraz kosztów finansowania zewnętrznego. 
Przedstawimy leasing - jego istotę, klasyfikację oraz ujęcie leasingu u 
leasingobiorcy.  
 
Dzień IV : Instrumenty finansowe. 

 

 MSR 32, MSSF 7, MSSF 9 „Instrumenty finansowe…” 

 MSSF 2 „Płatności w akcjach” 
 
Zaprezentowana zostanie klasyfikacja instrumentów finansowych, 
przedstawimy instrumenty finansowe różnych kategorii, zasad ich 
ujmowania i wyceny przy ujęciu początkowym i na kolejne dni bilansowe. 
Na przykładach pokażemy zasady usuwania instrumentów finansowych z 
ksiąg rachunkowych, jak również zasady wydzielania instrumentów 
wbudowanych. W dalszej części zajęć omówimy temat najczęściej 
stosowanych zabezpieczeń (rachunkowość zabezpieczeń przepływów 
pieniężnych oraz wartości godziwej). Przedstawimy również wymagania 
dotyczące ujawniania informacji o instrumentach finansowych w 
sprawozdaniu finansowym ze szczególnym uwzględnieniem MSSF 7.  
 

DZIEŃ V  : Sprawozdania skonsolidowane, połączenia 
przedsiębiorstw i segmenty. 
 

 MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe 

 MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne 

 MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych 
jednostkach 

 MSR 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe 



 
 
 
 

 MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych 
przedsięwzięciach 

 MSSF 3 „Połączenia przedsiębiorstw” 

 MSR 24 „Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych” 

 MSSF 8 „Sprawozdawczość segmentów” 
 
W tym dniu przedstawione zostaną procesy oraz procedury konsolidacji 
sprawozdań finansowych według MSR/MSSF biorąc za podstawę 
sprawozdania jednostkowe, sporządzone zgodnie z zasadami 
MSR/MSSF. Praktyczne przykłady sporządzania skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych oparte zostaną w szczególności o MSSF 3 oraz 
MSSF 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Szczegóły kursu: 

Szkolenie prowadzić będą specjaliści w swoich dziedzinach. Nasi 

szkoleniowcy to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w 

zakresie księgowości i prawa podatkowego. Dzięki temu możesz mieć 

pewność, że zdobyta na szkoleniu wiedza będzie praktyczna i poparta 

ciekawymi przykładami. 

Cena 

Regularna cena kursu to 1950,00 zł/os.  

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak uzyskać od 50% do 100% 
dofinansowania na kurs. 

 W cenie kursu 

Autorskie materiały, certyfikat, nagrania szkoleń oraz konsultacje z 

prowadzącym.  Zapewniamy bezpłatne konsultacje mailowe z 

prowadzącym do 7 dni po szkoleniu.  

Zachęcamy do wysyłania własnych problematycznych zagadnień, 

które chcieliby Państwo poruszyć podczas szkolenia na adres e-

mail: szkolenia@wektorwiedzy.pl  

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów 

szkoleniowych, jeśli w czasie trwania kursu pojawią się zmiany w 

przepisach dotyczących omawianych zagadnień 

https://wektorwiedzy.pl 


