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Plan spotkania:   

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. 

Moderatorem spotkania będzie Monika Matyszewska - biegły rewident 

Warunki uczestnictwa: 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu to 990 zł od osoby (+23% VAT). Cena dotyczy dwudniowego szkolenia. 

W przypadku zgłoszenia udziału do 30.12.2019 r. obowiązuje promocyjna cena 890 zł netto (+23% VAT) 

Cena obejmuje materiały, przerwy kawowe oraz lunch. 

Kontakt:  akademia@esoaudit.pl 
Chęć uczestnictwa można zgłosić używając  

załączonego formularza na nasz adres: akademia@esoaudit.pl 

 w terminie do 8 stycznia 2020 r. 

Ilość miejsc ograniczona, kolejność zgłoszeń ma charakter decydujący. 

Akademia eso audit to propozycja dla osób zainteresowanych zgłębieniem wiedzy  i umiejętności z zakresu 

rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Każde ze spotkań w ramach akademii eso audit jest poświęcone 

jednemu tylko zagadnieniu, które zaprezentowane jest w sposób maksymalnie interaktywny i doświadczalny. 


