Rok
2001

2002

2003

Tematyka
z zakresu rewizji finansowej

z zakresu rachunkowości
Połączenia spółek i metody
konsolidacji - ich wpływ na
rachunkowość i sprawozdawczość
finansową.
Instrumenty finansowe
Rachunkowość w świetle
nowelizacji ustawy z 29 września
1994 r. o rachunkowści.
Rachunkowość instytucji
finansowych w świetle nowelizacji
przepisów prawa.
Ustawa o rachunkowości - wybrany
problem: podatek odroczony lub
rachunkowość jednostek
powiązanych.
Rachunkowość instytucji
finansowych w świetle nowelizacji
przepisów prawa.
Utrata wartości aktywów.
Inwestycje - kwalifikacja i wycena.

Sprawozdania finansowe jednostek
powiązanych.

2004
Utrata wartości aktywów.

Sprawozdania finansowe jednostek
powiązanych.

2005

Instrumenty finansowe w
sprawozdaniach jednostek
gospodarczych.
Sprawozdania finansowe w procesie
podziału, połączenia i
przekształcania spółek.
Instrumenty finansowe w
sprawozdaniach jednostek
gospodarczych.
Sprawozdania finansowe w procesie
podziału, połączenia i
przekształcania spółek.
Kapitał własny spółek handlowych.
Organizacja systemu rachunkowości
i kontroli wewnętrznej w podmiocie
badanym.

Dokumentacja robocza - jej
powiązania z raportem i opinią.
Organizacja badania zespołowego.
Rewizja kapitałów własnych spółek
handlowych.
Zasady formułowania dokumentów
finanlnych przy wykonywaniu innych
usług biegłego rewidenta.
Rewizja finansowa - wybrany problem:
badania wyrywkowe lub rewizja w
środowisku informatycznym.
Normy wykonywania zawodu i nowe
zasady etyki w Polsce a
Międzynarodowe Standardy Rewizji
Finansowej.
Identyfikacja ryzyka badania i jego
wykorzystanie w badaniu sprawozdań
finansowych.
Badanie sprawozdań finansowych
jednostek sfery finansów publicznych.
Rewizja w środowisku
informatycznym.
Normy wykonywania zawodu i nowe
zasady etyki w Polsce a
Międzynarodowe Standardy Rewizji
Finansowej.
Identyfikacja ryzyka badania i jego
wykorzystanie w badaniu sprawozdań
finansowych.
Dokumentacja z badania
sprawozdania finansowego.
Założenia koncepcyjne MSRF oraz
odpowiedzialność biegłego rewidenta.
Dokumentacja z badania
sprawozdania finansowego.
Założenia koncepcyjne MSRF oraz
odpowiedzialność biegłego rewidenta.
Kapitał własny spółek handlowych.
Organizacja systemu rachunkowości i
kontroli wewnętrznej w podmiocie
badanym.

2006

2007

2008

2009

2010

Zasady sporządzania i prezentacji
sprawozdań jednostkowych wg MSR
i MSSF.
Kapitał własny spółek handlowych.
Organizacja systemu rachunkowości
i kontroli wewnętrznej w podmiocie
badanym.
Zasady sporządzania i prezentacji
sprawozdań jednostkowych wg MSR
i MSSF.
MSR/MSSF – nowe regulacje.
Leasing w księgach rachunkowych i
prezentacja w sprawozdawczości.
MSR/MSSF – nowe regulacje.
Leasing w księgach rachunkowych i
prezentacja w sprawozdawczości.
Środki unijne i inne formy pomocy
państwa – w rachunkowości i
sprawozdawczości finansowej.
Niefinansowe aktywa trwałe według
MSR/MSSF.
Środki unijne i inne formy pomocy
państwa – w rachunkowości i
sprawozdawczości finansowej

Zasady sporządzania i prezentacji
sprawozdań jednostkowych wg MSR i
MSSF.
Kapitał własny spółek handlowych.
Organizacja systemu rachunkowości i
kontroli wewnętrznej w podmiocie
badanym.
Zasady sporządzania i prezentacji
sprawozdań jednostkowych wg MSR i
MSSF.
MSR/MSSF – nowe regulacje.
Leasing w księgach rachunkowych i
prezentacja w sprawozdawczości.
MSR/MSSF – nowe regulacje.
Leasing w księgach rachunkowych i
prezentacja w sprawozdawczości.
Środki unijne i inne formy pomocy
państwa – w rachunkowości i
sprawozdawczości finansowej.
Niefinansowe aktywa trwałe według
MSR/MSSF.
Kontynuacja działania i modele
ostrzegania przed upadłością

Procedury badania sprawozdań
Niefinansowe aktywa trwałe według finansowych według MSRF – wybrane
MSR/MSSF
zagadnienia
Połączenia i podział jednostek Ryzyko
badania
–
procedury
gospodarczych
szacowania i dokumentowania
Wartość godziwa – zastosowanie i Relacje audytora z podmiotem
procedury ustalania
badanym i jego otoczeniem
Standaryzacja usług biegłego
Szkolenie z zakresu MSSF
rewidenta (IX DKA)
Połączenia i podział jednostek Ryzyko
badania
–
procedury
gospodarczych
szacowania i dokumentowania
Wartość godziwa – zastosowanie i Relacje audytora z podmiotem
procedury ustalania
badanym i jego otoczeniem
Etyka biegłego rewidenta w teorii,
Szkolenie z zakresu MSSF
prawie, praktyce
Planowanie badania sprawozdania
Zmiany w MSSF i MSR
finansowego
Wybrane problemy rachunkowości
(różnice
kursowe,
rozliczenia Rewizja finansowa w obrocie
międzyokresowe,
rezerwy, gospodarczym (X DKA)
zobowiązania warunkowe)
Etyka biegłego rewidenta w teorii,
Zmiany w MSSF i MSR
prawie, praktyce
Wybrane problemy rachunkowości
(różnice
kursowe,
rozliczenia Planowanie badania sprawozdania
rezerwy, finansowego
międzyokresowe,
zobowiązania warunkowe)

Konsolidacja sprawozdań
finansowych według polskich i
międzynarodowych standardów
rachunkowości
Instrumenty
finansowe
według
polskich
i
międzynarodowych
standardów rachunkowości

2011

Badanie małych i średnich jednostek z
zastosowaniem polskich
i międzynarodowych standardów
rewizji finansowej
Ryzyko badania sprawozdań
finansowych w warunkach kryzysu
gospodarczego – płynność i wycena
Rewizja finansowa w warunkach
nadzoru publicznego (XI DKA)
Konsolidacja sprawozdań
Badanie małych i średnich jednostek z
finansowych według polskich i
zastosowaniem polskich
międzynarodowych standardów
i międzynarodowych standardów
rachunkowości
rewizji finansowej
Instrumenty
finansowe
według Ryzyko badania sprawozdań
polskich
i
międzynarodowych finansowych w warunkach kryzysu
standardów rachunkowości
gospodarczego – płynność i wycena
Ujawnienia w sprawozdaniach
finansowych sporządzanych zgodnie Wycena w wartościach szacunkowych
z MSSF (MSR 1, MSSF 7, MSSF 8) i ich badanie
Badanie sprawozdania finansowego w
Wkłady niepieniężne (aporty) w środowisku zaawansowanym
ujęciu bilansowym i podatkowym informatycznie (badania zgodności,
u wnoszącego i otrzymującego
badanie IT)
Krajowe Standardy Rewizji
Finansowej – stosowanie w praktyce
Międzynarodowe
Standardy Przyjęcie i wdrożenie
Sprawozdawczości
Finansowej Międzynarodowych Standardów
(MSSF)
Rewizji Finansowej (MSRF)
Wpływ Międzynarodowych
Standardów Rewizji Finansowej na
praktykę rewizji finansowej w Polsce
(XII DKA)

2012

2013

Ujawnienia w sprawozdaniach
Wycena w wartościach szacunkowych
finansowych sporządzanych zgodnie
i ich badanie
z MSSF (MSR 1, MSSF 7, MSSF 8)
Wkłady niepieniężne (aporty) w
ujęciu bilansowym i podatkowym Krajowe Standardy Rewizji
u wnoszącego i otrzymującego
Finansowej – stosowanie w praktyce
Kontrakty długoterminowe
Inne usługi biegłego rewidenta
Badanie jednostek sektora finansów
Zmiany w MSR/MSSF
publicznych
Międzynarodowe
Standardy Przyjęcie i wdrożenie
Sprawozdawczości
Finansowej Międzynarodowych Standardów
(MSSF)
Rewizji Finansowej (MSRF)
Stan i perspektywy rewizji finansowej
(XIII DKA)
Badanie sprawozdania finansowego w
środowisku zaawansowanym
informatycznie (badania zgodności,
Kontrakty długoterminowe
badanie IT)

Wybrane problemy z zasad etyki
zawodowej biegłych rewidentów
i MSKJ 1

2014

2015

Zmiany w MSR/MSSF
Międzynarodowe
Standardy
Badanie jednostek sektora finansów
Sprawozdawczości
Finansowej
publicznych
(MSSF)
Zmiana
zasad
polityki
rachunkowości,
wartości Przyjęcie i wdrożenie
szacunkowych, poprawianie błędów, Międzynarodowych Standardów
zdarzenia następujące po dniu Rewizji Finansowej (MSRF)
bilansowym
Wycena i ujawnianie zapasów w Usługi biegłego rewidenta w
prawie
krajowym
i warunkach kryzysu finansowego (XIV
DKA)
międzynarodowym
Zmiana
zasad
polityki
rachunkowości,
wartości Badanie sprawozdania finansowego w
szacunkowych, poprawianie błędów, środowisku zaawansowanym
zdarzenia następujące po dniu informatycznie (badania zgodności,
badanie IT)
bilansowym
Wycena i ujawnianie zapasów w Wybrane problemy z zasad etyki
prawie
krajowym
i zawodowej biegłych rewidentów
i MSKJ 1
międzynarodowym
Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
– aktualny stan prawny
Partnerstwo publiczno-prywatne –
Badanie sprawozdań finansowych
aspekty podatkowo-bilansowe
organizacji pozarządowych
Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa
Dokumentowanie procesu badania w
sposób zgodny z wymogami MSRF
Specyfika rachunkowości i rewizji
finansowej Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo- Kredytowych
Specyfika rachunkowości i rewizji
finansowej spółdzielni
mieszkaniowych
Międzynarodowe
Standardy Przyjęcie i wdrożenie
Sprawozdawczości
Finansowej Międzynarodowych Standardów
(MSSF)
Rewizji Finansowej (MSRF)
Międzynarodowe Standardy Rewizji
Finansowej – teoria, regulacje,
praktyka (XV DKA)
Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
– aktualny stan prawny
Partnerstwo publiczno-prywatne –
Badanie sprawozdań finansowych
aspekty podatkowo-bilansowe
organizacji pozarządowych
Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa
Dokumentowanie procesu badania w
sposób zgodny z wymogami MSRF
Specyfika rachunkowości i rewizji
finansowej Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo- Kredytowych

Specyfika rachunkowości i rewizji
finansowej spółdzielni
Usługi biegłego rewidenta inne niż
badanie sprawozdań finansowych w
aktualnym stanie prawnym

2016

Bilansowo-podatkowe aspekty
likwidacji i upadłości podmiotów
gospodarczych
Międzynarodowe
Standardy
Sprawozdawczości
Finansowej Ryzyka specyficzne dla wybranych
(MSSF)
branż
Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości
Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
– aktualny stan prawny
Partnerstwo publiczno-prywatne –
Badanie sprawozdań finansowych
aspekty podatkowo-bilansowe
organizacji pozarządowych
Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa
Dokumentowanie procesu badania w
sposób zgodny z wymogami MSRF
Specyfika rachunkowości i rewizji
finansowej Spółdzielczych Kas
OszczędnościowoKredytowych
Specyfika rachunkowości
i rewizji
finansowej spółdzielni
mieszkaniowych
Bilansowo-podatkowe aspekty
Usługi biegłego rewidenta inne niż
badanie sprawozdań finansowych w
likwidacji i upadłości podmiotów
gospodarczych
aktualnym stanie prawnym
Ryzyka specyficzne dla wybranych
branż
Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości
Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej ujęcie bilansowe i
podatkowe oraz ich badanie
Badanie sprawozdań finansowych
małych i średnich jednostek
Organizacja systemu kontroli jakości
w aspekcie rozmiaru podmiotu
uprawnionego
Podział, łączenie i przekształcanie
jednostek w świetle Ustawy o
rachunkowości i MSSF w aspekcie
bilansowym i podatkowym
Zmiany w Ustawie o rachunkowości
wynikające z wdrożenia dyrektywy
2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013
roku
Procedury badania zgodności
oprogramowania finansowoksięgowego IT z wymogami prawnymi
Inwestycje finansowe aspekty
bilansowe i podatkowe

Inwestycje niefinansowe aspekty
bilansowe i podatkowe

