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Ń
serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji o tematyce finansowej, podczas której
omawiane będą aspekty podatkowe, rachunkowe oraz prawne.
Organizatorem Konferencji jest spółka UHY ECA S.A. należąca do UHY International, spójnej sieci
niezależnych firm członkowskich, świadczących usługi w zakresie audytu, księgowości, doradztwa
podatkowego oraz biznesowego na całym świecie.
Konferencja CFO to zapoczątkowany w 2010 roku przez Grupę UHY ECA cykl wydarzeń merytorycznych,
organizowanych w największych miastach Polski. Konferencje cieszą się dużą popularnością i dają
możliwość wymiany poglądów i doświadczeń oraz uczestniczenia w wielu interesujących wykładach
i dyskusjach ze specjalistami Grupy UHY ECA i nie tylko.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:
-

Prezesów Zarządów
Członków Zarządów ds.Finansowych
Dyrektorów Finansowych
Dyrektorów Ekonomicznych
Dyrektorów Działów Podatkowych
Głównych Księgowych

WŚRÓD OMAWIANYCH ZAGADNIEŃ:
-

Sprawozdawczość wg Ustawy o rachunkowości w świetle zmian w MSSF
Planowane zmiany w przepisach w zakresie cen transferowych
Samochód osobowy w firmie – nowe zasady
Wygaśnięcie mandatu członka zarządu
Nowe trendy w księgowości – automatyzacja a robotyzacja
Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach oraz ustawie o rachunkowości

DODATKOWO:
Możliwość bezpłatnej konsultacji z biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi.

PATRONAT MEDIALNY:
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09:00 – 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 – 10:30

dr Roman Seredyński, Partner Zarządzający UHY ECA, Biegły rewident
Michał Kołosowski, Partner UHY ECA, Biegły rewident
Sprawozdawczość wg Ustawy o rachunkowości w świetle zmian w MSSF.

10:30 – 11:00

Michał Serafin, Manager UHY ECA
Planowane na rok 2019 zmiany przepisów w zakresie cen transferowych.

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:00

Adam Trawiński, Associate Partner, Doradca podatkowy
Samochód osobowy w firmie – nowe zasady kosztów podatkowych

12:00 - 12:30

dr Karolina Tobolska-Grela, Senior Associate, Radca prawny
Upływ kadencji, koniec dnia czy chwila podjęcia uchwały – kilka słów o wygaśnięciu mandatu
członka zarządu.

12:30 - 13:00

Barbara Jędrzejek, Dyrektor finansowy, Członek ACCA i Biegły rewident
Nowe trendy w księgowości – automatyzacja a robotyzacja

13:00 – 13:45

Lunch

13:45 – 15:00

Panel dyskusyjny
Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, ustawie o rachunkowości.
Rotacja, niezależność, usługi zakazane - ujęcie praktyczne.
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DR ROMAN SEREDYŃSKI - PARTNER ZARZĄDZAJĄCY UHY ECA,
BIEGŁY REWIDENT
Doktor nauk ekonomicznych ze specjalizacją rachunkowość. Biegły rewident.
Jest cenionym specjalistą w dziedzinie polskiego prawa bilansowego, Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, a także niemieckiego prawa bilansowego. Brał udział w licznych projektach m.in
dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań
finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB. Wykładowca oraz autor licznych publikacji z zakresu
rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą UHY ECA.

MICHAŁ KOŁOSOWSKI – PARTNER UHY ECA,
BIEGŁY REWIDENT
Biegły rewident. Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez
ACCA. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy
inwestycyjnych zamkniętych. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych
oraz przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF. Swą szeroką wiedzą dzieli się
jako wykładowca oraz autor artykułów dotyczących rachunkowości.

MICHAŁ SERAFIN – ASSOCIATE PARTNER UHY ECA
Ekonomista; absolwent Politechniki Rzeszowskiej, specjalność Finanse i Rachunkowość. Doświadczenie
zdobył podczas długoletniej pracy w Departamencie Cen Transferowych w jednej z największych
polskich firm doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w opracowaniu dokumentacji podatkowych dla
transakcji z podmiotami powiązanymi, metodologii rozliczeń oraz projektów polityki cen transferowych
dla podmiotów działających w wielu branżach. Doświadczony wykładowca oraz autor i współautor
publikacji prasowych w zakresie problematyki cen transferowych.
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ADAM TRAWIŃSKI - ASSOCIATE PARTNER UHY ECA
DORADCA PODATKOWY
Doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale doradztwa podatkowo-prawnego
PwC, gdzie uczestniczył w wielu projektach w szczególności dotyczących międzynarodowego prawa
podatkowego oraz z dziedziny fuzji i przejęć. Ostatnio związany z wiodącą kancelarią doradztwa
podatkowego w Polsce, w której wraz z zespołem zajmował się prowadzeniem projektów
restrukturyzacyjnych.
W ramach UHY ECA kieruje działem doradztwa podatkowego oraz zajmuje się rozwijaniem usług
doradztwa prawnego dla polskich i zagranicznych podmiotów. Jest ekspertem z zakresu podatku
dochodowego, specjalizuje się m.in. w międzynarodowym prawie podatkowym oraz zagadnieniach
związanych z sukcesją i ochroną majątku. Adam jest autorem i współautorem komentarzy
oraz artykułów z zakresu prawa podatkowego w prasie codziennej i czasopismach specjalistycznych.
DR KAROLINA TOBOLSKA-GRELA – SENIOR ASSOCIATE UHY ECA,
RADCA PRAWNY
Doktor nauk prawnych oraz radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących
kancelariach prawnych oraz w kancelarii doradztwa prawno-podatkowego. Prowadziła liczne projekty
restrukturyzacyjne z zakresu przekształceń, fuzji i przejęć. Aktywnie doradzała przy transakcjach
aportowych, sprzedaży przedsiębiorstw i ich aktywów, zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych,
jak również praw wspólników spółek osobowych. Wspierała także klientów w procesie emisji obligacji
korporacyjnych.
Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, przede wszystkim spółek, w zakresie ich tworzenia, bieżącej
działalności, przygotowania i negocjowania umów, restrukturyzacji, likwidacji i sukcesji działalności
gospodarczej. Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym. Jest autorką publikacji z zakresu prawa
spółek oraz prawa cywilnego, w tym współautorką monografii „Spółka komandytowo-akcyjna”.
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BARBARA JĘDRZEJEK - ASSOCIATE PARTNER UHY ECA
ACCA, BIEGŁY REWIDENT
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada dyplom Biegłego Rewidenta
oraz jest członkiem ACCA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych
oraz pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z polskim prawem bilansowym,
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jak również zgodnie z niemieckim
prawem bilansowym.
Doświadczenie audytorskie zdobywała w międzynarodowych kancelariach audytorskich, w tym
w jednej w firm tzw. „Wielkiej Czwórki”. W strukturach finansowo-księgowych międzynawowego
koncernu była odpowiedzialna za świadczenie usług księgowych dla klientów wewnętrznych oraz
wdrażanie projektów usprawniających procesy.

DOMINIK BIEL - ASSOCIATE PARTNER UHY ECA
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał
w ogólnopolskiej firmie audytorskiej, gdzie był odpowiedzialny przede wszystkim za całość prac
związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania
sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości (MSR/MSSF) oraz w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał również
udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz publikacji z zakresu
rachunkowości.
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Prosimy o zgłoszenie udziału w Konferencji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, przy czym informujemy, że ilość miejsc jest
ograniczona i decyduje kolejność przyjmowania zgłoszeń.

Kliknij TUTAJ, by przejść do formularza zgłoszeniowego.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

ALEKSANDRA PILECKA
tel. kom.
email

+48 506 368 633
aleksandra.pilecka@uhy-pl.com

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
1.
2.
3.
4.
5.

Konferencja organizowana jest przez Grupę UHY ECA zwaną dalej Organizatorem.
Organizator nie pobiera żadnych opłat od Uczestników w związku z uczestnictwem w Konferencji.
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, parkingu i ewentualnych noclegów Uczestników Konferencji.
Organizator zapewnia materiały Konferencyjne i poczęstunek w ramach przerw kawowych oraz lunchu.
W celu dokonania zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej Organizatora. Kliknij TUTAJ, by przejść do formularza zgłoszeniowego.
6. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność przyjmowania zgłoszeń.
7. Limit miejsc dla uczestników z jednego podmiotu to 2 osoby.
8. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego w terminie do 4 dni roboczych Organizator prześle Uczestnikowi potwierdzenie uczestnictwa
na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszeniowej.
9. Organizator zobowiązuje się do przesłania na adres poczty elektronicznej wskazany w karcie zgłoszeniowej informację o wszelkich
zmianach związanych z Konferencją.
10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Organizatora na 5 dni roboczych przed
datą Konferencji. W przeciwnym wypadku Uczestnik zostanie obciążony kosztami w kwocie 400 zł.

