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9.00 REJESTRACJA I PORANNA KAWA

9.30 Raportowanie finansowe i 
controllingowe w grupie kapitałowej
- usprawnienie procesu
- optymalizacja sprawności działania
- wymagania
- narzędzia
- najczęściej pojawiające się problemy
- dobre praktyki
Marek Rulak, Business Development Manager
Codec Polska

11.00 PRZERWA KAWOWA

11.20 Sprawozdawczość finansowa i 
budżetowanie
- uprawnienia spółki matki i obowiązki spółek 
córek
- zasady konsolidacji danych finansowych
- dobre praktyki sprawozdawczości i 
budżetowania
- rola i relacje spółek w optymalnym przebiegu 
tych procesów
- monitorowanie spółek – dobre praktyki
Maciej Czapiewski, Biegły Rewident
HLB M2

12.45 LUNCH

13.20 Controlling kosztów w grupie 
kapitałowej
- rola controllingu przy zarządzaniu kosztami
- prawidłowe ujmowanie kosztów
- rachunek kosztów zmiennych
- na co zwrócić szczególną uwagę
Marek Szala, Doradca Finansowy
BI Advice

15:00 PRZERWA KAWOWA

15.15 Controlling podatkowy w grupie 
kapitałowej
- controlling podatkowy dla grupy kapitałowej
- cele w ramach grupy kapitałowej
- planowanie podatkowe
- controlling podatkowy w grupie kapitałowej a 
bezpieczeństwo podatkowe
- obniżenie ryzyka podatkowego grupy 
kapitałowej i spółek portfelowych
Michał Zdyb, Doradca Podatkowy
TAXWISE

16:30 Zakończenie warsztatów. Rozdanie 
certyfikatów
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Maciej Czapiewski, Biegły Rewident, HLB M2
Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa)
oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Prawo). Biegły rewident, partner zarządzający
w HLB M2 Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., podmiotu należącego do międzynarodowej sieci firm doradczych HLBI. Zajmuje
się badaniami sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
oraz Akademii Spółek Szkoły Głównej Handlowej. Zasiadał w Radach Nadzorczych między innymi PKO BP S.A., Comarch S.A., Port Lotniczy
Bydgoszcz S.A., Caspar Asset Management S.A. Interesuje się historią Pomorza Gdańskiego oraz wędrówkami krajoznawczymi.

Marek Rulak, Business Development Manager, Codec Polska
Business Development Manager w Codec Polska, odpowiedzialny za obszar współpracy ze strategicznymi Klientami firmy. Posiada szeroką wiedzę
i doświadczenie w obszarze systemów wspierających Zarządzanie Efektywnością Organizacji (EPM), Business Intelligence, konsolidacji finansowej,
modelowania strategicznego i controllingu. W swojej pracy łączy kompetencje biznesowe oraz wiedzę techniczną. Pracował zarówno po stronie
Klienta, odpowiadając w dziale controllingu PTK Centertel za rozwój systemu raportowo-analitycznego, jak również, jako konsultant, kierownik
lub partner projektów dla takich firm jak: PKO BP, Orange, T-Mobile, Bakoma, Wyborowa, Absolut, BOŚ. Ukończył programy CIMA (certyfikat
ACMA), PMP, absolwent Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz Executive MBA na Université du Québec à Montréal.

Marek Szala, Doradca Finansowy, BI Advice
Menedżer, mentor i doradca z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania organizacjami i projektami na rynku krajowym
i międzynarodowym oraz budowania, rozwoju i zarządzania działalnością innowacyjną, finansami i kontrolingiem. Doktor nauk technicznych
w dziedzinie informatyki (Politechnika Wrocławska). Absolwent Nottingham Trent University i WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
– dyplom Executive MBA. Wieloletni wykładowca akademicki, prelegent i praktyk rozwiązań z zakresu analityki biznesowej – Business Intelligence
i Big Data, sztucznej inteligencji i podejmowania decyzji w szczególności w obszarach zarządzania finansami przedsiębiorstwa. W swojej karierze
zawodowej pełnił funkcje członka zarządu i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych, dyrektora zarządzającego, IT, finansowego.

Michał Zdyb, Doradca Podatkowy, TAXWISE
Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego TAXWISE (www.michalzdyb.pl), doradca podatkowy posiadający 12 lat doświadczenia zawodowego
zdobytego m.in. w firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki, w dedykowanych zespołach świadczących usługi doradcze m.in. dla branży
medycznej oraz edukacyjnej. Uczestniczył w wielu projektach, które obejmowały m.in. wdrożenie efektywnych podatkowo struktur prowadzenia
działalności gospodarczej, restrukturyzację działalności pod kątem optymalizacji podatkowej oraz optymalizację podatkową procesów
dystrybucyjnych i promocyjnych. Jest autorem nowatorskiego rozwiązania umożliwiającego odzyskanie podatku VAT przez spółdzielnie
mieszkaniowe. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia oraz branży
edukacyjnej. Obszarem jego szczególnego zainteresowania jest międzynarodowe prawo podatkowe. Michał jest autorem ponad stu publikacji
podatkowych w prasie fachowej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki), w tym dwóch książek wydanych
przez wydawnictwo Difin: Międzynarodowe Prawo Podatkowe oraz Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce. Michał jest
doświadczonym trenerem z zakresu prawa podatkowego (przeprowadził ponad 50 szkoleń podatkowych) oraz wykładowcą akademickim (m.in.
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Biegle posługuje się językiem angielskim. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat zjawiska nabywania korzyści umowny – treaty shopping.

http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
http://m.in/
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Serdecznie zapraszamy na warsztat poświęcony tematyce controllingu spółek grupy kapitałowej. Udział
w wydarzeniu pozwoli wzmocnić Państwa wiedzę praktyczną z zakresu raportowania finansowego
i controllingowego w grupie kapitałowej, sprawozdawczości finansowej oraz budżetowania. Zostaną
poruszone tematy z zakresu controllingu kosztów oraz controllingu podatkowego w grupie kapitałowej.

Prelegenci szczegółowo omówią ważne zagadnienia oraz dobre praktyki w niezwykle istotnych
obszarach controllingu spółek grupy kapitałowej. Udział w warsztacie będzie doskonałą okazją,
by wzmocnić swoją wiedzę w oparciu o doświadczenie Prelegentów prowadzących wykłady, a także
pozostałych Uczestników szkolenia.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie dedykujemy dla osób:
- kierujących audytem spółek Grupy Kapitałowej
- zajmujących się koordynacją audytu Grupy Kapitałowej
- nadzorujących działanie Grup Kapitałowych na rynku finansowym
- pracujących w działach księgowych, finansowych oraz prawnych
- Kierujących działami Controllingu

MIEJSCE WARSZTATÓW: 
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Al. Jerozolimskie 123A, 02-037 Warszawa

WIĘCEJ INFORMACJI:
biuro@proability.pl
22 787 59 12 
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WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:

- 695zł + 23% VAT – do 21.11.2016 r.
- 995 zł + 23% VAT – po 21.11.2016 r.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, 
przerwy kawowe oraz lunch.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie 
udziału i fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania 
zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów.
5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres 
organizatora.
7. W przypadku rezygnacji do 10.11.2016 r. obciążymy Państwa 
opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
8. W przypadku rezygnacji po 10.11.2016 r. pobierane jest 100% 
opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach 
powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z 
udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny 
pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby 
zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 4 dni przed 
rozpoczęciem warsztatów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz 
do odwołania bez podania przyczyn.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie         
informacji handlowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
od ProAbility oraz partnerów  handlowych.
Oświadczenie jest niezależne  od czasu
korzystania z usług.
Oświadczam, że zapoznałem/am się 
z warunkami uczestnictwa w szkoleniu.

TAK, chcę wziąć udział w warsztacie: CONTROLLING SPÓŁEK GRUPY 
KAPITAŁOWEJ

podpis pieczątka

Upoważniamy firmę ProAbility do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz
zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę ProAbility do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie
www.proability.pl w dziale Nasi Partnerzy. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez ProAbility,
świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów ProAbility. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert
oraz informacji handlowych dotyczących ProAbility oraz klientów ProAbility. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli
przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.


