
 

Seminarium pt. „Rachunkowość banków 

spółdzielczych - aspekty praktyczne dla biegłych 

rewidentów badających sprawozdania  

finansowe BS” 

 

 

Data: 5 listopada 2019 roku (wtorek) 

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),  

 pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 

 

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Cel 

Celem seminarium jest wyjaśnienie wątpliwości związanych z wybranymi pozycjami 

sprawozdania finansowego banków spółdzielczych.  

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do pracowników służb księgowych banków spółdzielczych oraz 

biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe tych banków. 

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 10.00  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.30  

Seminarium zakończy się o godzinie 15.15  

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania 

miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 30 października 2019 r. 

Kontakt:    

Aleksandra Leśniak, tel. 22 262 53 28 

Małgorzata Konarzewska, tel. 22 262 56 59 

cedur@knf.gov.pl 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

http://www.knf.gov.pl/
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PROGRAM 

5 listopada 2019 r. (wtorek) 
 

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),  

 pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa 
 

Prelegent: Elżbieta Lusa 

Naczelnik Wydziału 

Departament Rozwoju Regulacji 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Godzina                                                   Temat 

10:00-10:30 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:30-12:30 

 Metoda wyceny według zamortyzowanego kosztu: 

 definicja efektywnej stopy procentowej 

 komponenty wpływające na ustalenie efektywnej stopy procentowej 

 Rekomendacja U – rozliczanie prowizji ubezpieczeniowych: 

 odpowiedzialność zarządu i rady nadzorczej za zapewnienie, aby zasady 

(polityka) rachunkowości w zakresie rozliczania przychodów z tytułu 

sprzedaży produktów ubezpieczeniowych była zgodna z Rekomendacją U 

 ocena powiązania produktu ubezpieczeniowego z instrumentem finansowym  

  

12:30-13:00 Przerwa na kawę 

  

13:00-15:00 

 Rekomendacja U – rozliczanie prowizji ubezpieczeniowych, ciąg dalszy: 

 zasady wyceny produktów ubezpieczeniowych, które są powiązane  

z instrumentem finansowym 

 ustalenie wartości godziwej instrumentu finansowego oraz produktu 

ubezpieczeniowego 

 ustalenie zasad rozliczania pobieranych wynagrodzeń   

 Zobowiązania pozabilansowe: 

 definicja zobowiązań pozabilansowych 

 metody wyceny zobowiązań pozabilansowych 

 raportowanie zobowiązań pozabilansowych 

 Inne 

  

15:00-15:15 Pytania i dyskusja 

 
 

 


