
 
 

 
 

  

 

 

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 
 

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa 

 
Kurs: Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw  

 

Terminarz kursu: 
29.01.2020 
05.02.2020 
12.02.2020 
19.02.2020 
26.02.2020 
05.03.2020 

każdego dnia w godz. 09:00-14:15 
 
 

I. CZAS TRWANIA I SPOSÓB ORGANIZACJI 
 
Zajęcia na kursie odbywać się będą w formie on-line w blokach zajęciowych liczących 6 godzin lekcyjnych. Kurs 
przewidziany jest na 6 dni po 6 godzin lekcyjnych (łącznie 36 godzin lekcyjnych, godzina lekcyjna to 45 minut). 
Kurs będzie miał charakter warsztatowy z zadaniami do samodzielnego rozwiązania, podsumowującymi 
omawiane zagadnienia i pozwalającymi na utrwalenie zdobytej wiedzy. 
 

II. KOSZT UDZIAŁU 
 
Koszt udziału w kursie: 
2.100,00 zł/ os. 
15 % rabatu dla osób, które uczestniczyły w innych kursach CE PIBR 
 
Słuchacze uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 18 
sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).  
 

III. WYMAGANIA WSTĘPNE  
 
Kurs adresowany jest do: 
- asystentów biegłych rewidentów,  
- kandydatów na biegłych rewidentów,  
- osób odpowiedzialnych za przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego chcących doszkolić 
się ww. zakresie.  
 
W kursie udział wziąć mogą również biegli rewidenci – odbycie kursu zaliczy Państwu 36 godz. samokształcenia. 
 
Warunkiem przystąpienia do kursu jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego. 
Przesłanie formularza rejestracyjnego równoważne jest z deklaracją słuchacza o zapoznaniu się z Regulaminem 
organizacji szkoleń w Centrum Edukacji PIBR. 
 

IV. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
 
Uczestnik zajęć w zakresie uzyskanej wiedzy i nabytych umiejętności: 
- pozna szczegółowe zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z 

wymogami ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości,  
- pozna szereg przykładów korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 

 

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 
 

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa 

V. TREŚCI NAUCZANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ 
 
Dzień 1. 

Lp. Temat Uszczegółowienie tematu 
Liczba 
godzin 

1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania 
finansowego jednostek powiązanych zgodnie z ustawą o 
rachunkowości 
- jednostki objęte konsolidacją, metodą praw własności, 
- organizacja procesu konsolidacji w grupie kapitałowej - 
wyłączenia spółek z konsolidacji,  
- jednolite zasady wyceny, 
- dokumentacja konsolidacyjna, 
- podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną, 
proporcjonalną, wyceny metodą praw własności. 

 3 

2. Korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej (objęcie 
udziałów gotówką, aportem) 

 2 

3. Kapitał mniejszości na dzień objęcia kontroli i w kolejnych 
latach obrotowych 

 1 

 
Dzień 2. 

Lp. Temat Uszczegółowienie tematu 
Liczba 
godzin 

1. Korekty konsolidacyjne związane z nabyciem udziałów w 
jednostce zależnej zgodnie z ustawą o rachunkowości 

 2 

2. Wartość godziwa aktywów netto na dzień nabycia udziałów i 
w kolejnych latach obrotowych 

 3 

3. Zasady ustalania i odpisywania wartości firmy i ujemnej 
wartości firmy zgodnie z ustawą o rachunkowości  / test na 
utratę wartości firmy zgodnie z KRS 4 

  
1 

 

Dzień 3. 

Lp. Temat Uszczegółowienie tematu 
Liczba 
godzin 

1. Podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach 
zależnych 

a) proporcjonalne objęcie udziałów w 
podwyższonym kapitale 
podstawowym,  
b) zmiana udziału % w kapitale 
jednostek zależnych. 

2 

2. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych  1 

3. Eliminacja dywidend.  1 

4. Eliminacja należności i zobowiązań oraz przychodów i 
kosztów jednostek objętych konsolidacją metodą pełną 

 2 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

  

 

 

Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 
 

al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa 

Dzień 4. 

Lp. Temat Uszczegółowienie tematu 
Liczba 
godzin 

1. Niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży składników 
zapasów 

 4 

2. Niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży środków 
trwałych. 

 1 

3. Sprzedaż całości lub części udziałów w jednostkach zależnych  1 

 

 
Dzień 5. 

Lp. Temat Uszczegółowienie tematu 
Liczba 
godzin 

1. Zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej 
jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia 
kapitału własnego, eliminacja transakcji z zagranicznymi 
jednostkami zależnymi 

 2 

2. Wycena udziałów metodą praw własności w kolejnych latach 
obrotowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

 2 

3. Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w jednostkach 
stowarzyszonych (zmiana statusu jednostki – ze 
stowarzyszonej na zależną) 

 1 

4. Sprzedaż udziałów w jednostkach stowarzyszonych (zmiana 
statusu spółki z zależnej na stowarzyszoną) 

 1 

 

Dzień 6. 

Lp. Temat Uszczegółowienie tematu 
Liczba 
godzin 

1. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania 
finansowego jednostek powiązanych zgodnie z MSSF 

 1 

2. Podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną zgodnie z 
MSSF 3 / MSSF 10 

 4 

3. Podstawowe zasady wyceny metodą praw własności zgodnie 
z MSR 28 

 1 

 
 

VI. WYKAZ LITERATURY 
 
1. Akty normatywne:  
- Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania 

przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych grup kapitałowych 

2. Literatura zalecana: Artur Raciński „Konsolidacja sprawozdań finansowych” Wydawnictwo CH Beck 2015 

3. Uzupełniające materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę zawierające przykłady. 


