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18:00 – 18:10 – Powitanie
Prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland
Magdalena Oleksiuk, dyrektor EY Academy of Business
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Jarosław Olszewski, FCCA, CFA, CIA
Prowadzi szkolenia z zakresu MSSF-warsztaty oraz wybrane przedmioty programu międzynarodowych
kwalifikacji CFA i ACCA.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta, CFA
(Chartered Financial Analyst), CIA (Certified Internal Auditor)oraz ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants).
Zatrudniony w grupie Ernst & Young od 1996 roku.
Przez pierwsze kilka lat pracy zawodowej zdobywał doświadczenie audytora uczestnicząc w badaniach
sprawozdań finansowych, przeglądach oraz projektach due dilligence firm sektorów przemysłowego oraz
usługowego.
W następnych latach skoncentrował się na prowadzeniu warsztatów szkoleniowych w zakresie MSSF,
ustawy o rachunkowości, ACCA, CFA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów.
Głównym obszarem specjalizacji Jarosława są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej. Prowadzi zarówno szkolenia otwarte dotyczące zagadnień ogólnych, jak i dedykowane,
specjalistyczne warsztaty o tematyce wynikającej z konkretnych potrzeb uczestników.
Pełni funkcję dyrektora merytorycznego w programach studiów podyplomowych z MSSF realizowanych
we współpracy z SGH, na zlecenie kluczowych firm sektora wydobywczego oraz energetycznego.

MSSF 13 wycena w wartości godziwej
Obowiązujący od 2013 roku MSSF 13 kompleksowo reguluje kwestie związane z wyceną aktywów,
zobowiązań oraz instrumentów kapitałowych w wartości godziwej. W trakcie spotkania poruszone
zostaną m.in. kwestie definicji wartości godziwej, rynków podstawowych vs. najbardziej korzystnych,
kosztów transakcyjnych, jednostki pomiaru, technik wyceny oraz wymaganych ujawnień. Omawiane
zasady zostaną bogato zilustrowane praktycznymi przykładami.
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