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Planujemy następujący przebieg spotkania:  

 
 08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników i    

powitalna kawa 

09:00 – 10:30 Wykład  

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:15 Wykład  

12:15 – 13:00 Lunch 

13:00 – 14:30 Wykład 

14:30 - 14:45 Przerwa kawowa 

14:45 - 16:30 Wykład    

 

 

SZKOLENIE 
 

 

 

 

 

 

Termin i miejsce: 
7-8 lutego 2019 r. od godziny 09:00 

Dwór Oliwski, CITY HOTEL & SPA 

80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

 

W imieniu Partnerów ESO Audit,  mamy zaszczyt zaprosić  Państwa na dwudniowe 

Spotkanie z ESO Audit pod tytułem: 
 

 

„RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – warsztaty praktyczne” 
 

 

 

Szkolenie poprowadzi : Monika Matyszewska – Biegły rewident, członek Komisji ds. szkoleń 

KRBR w kadencji 2015-2019.Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań 

finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg oraz zagadnień podatkowych w 

jednostkach różnych branż, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym.  
 

 

Program szkolenia: 
 

Dzień 1 – podstawy 

1. Ogólne cele i zasady sporządzania RPP zgodnie z KSR 1 

 Podstawowe definicje i porównanie z MSR 7 

 Metody sporządzania - porównanie i zalety 

2. Metoda pośrednia sporządzania RPP  

 Co charakteryzuje poszczególne działalności 

 Wyłączenia i korekty w działalności operacyjnej, typowe zdarzenia 

niepieniężne  

 Zasady ujmowania wpływów i wydatków w działalności 

inwestycyjnej i finansowej 

 Zasady prezentacji wybranych operacji  

 Pozycje podsumowujące 

 W jakim przypadku występuje różnica między bilansową zmianą 

środków pieniężnych a wynikającą z RPP? 

 Wspólne rozwiązywanie przykładów cząstkowych z jednoczesną 

prezentacją w Excelu 

3. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 

(zasady i praktyczne ich zastosowanie) 

 Istota metody bezpośredniej 

 Organizacja systemu finansowo księgowego do przygotowania RPP 

metodą bezpośrednią 

4. Obowiązki w zakresie ujawnień dotyczących rachunku przepływów 

pieniężnych w informacji dodatkowej.  

Dzień 2 – praktyczne przykłady 

1. Rozwiązywanie praktycznych przykładów na komputerach uczestników z 

wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel 

2. Przykład całościowy z wykorzystaniem rzeczywistych danych 

3. Analiza finansowa rachunku przepływów pieniężnych 
 

Cena za szkolenie wynosi 830 zł od osoby (+23% VAT). Cena ta dotyczy dwudniowego 

szkolenia. W przypadku gdy zainteresowani byliby Państwo częściowym uczestnictwem 

w szkoleniu prosimy o informację na adres: dorota.labecka@esoaudit.pl 

 

Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury PROFORMA. Uprzejmie prosimy 

o potwierdzenie uczestnictwa do 1 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej na adres:  

eso@esoaudit.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego 

rozpoczęciem. 

 

Licząc na spotkanie z Państwem,  

pozostaję z wyrazami szacunku 

 

 

 

Ewa Sowińska          

Partner     

ESO Audit          

mailto:eso@esoaudit.pl

