KOLEGIUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH TEPIS
zaprasza na
webinaria dla tłumaczy jęz. angielskiego
Elementy sprawozdania finansowego wg US GAAP, MSR/MSSF oraz polskiej Ustawy o
rachunkowości
Data: 9.04.2020 r. (czwartek) godz. 11:00 (cz. V) i godz. 12:30 (cz. VI)

Zakres szkolenia:
Część V: Noty do sprawozdań finansowych
Terminologia związana z wyceną aktywów (m.in. utrata wartości, cena nabycia, wartość historyczna,
wartości godziwa).
Omówiona zostanie, między innymi, różnica pomiędzy purchase cost, historial cost i carrying value.

Część VI. Noty do sprawozdań finansowych, ciąg dalszy
Prezentacja pojęć związanych z pasywami i podatkami.
Podatek odroczony (deferred tax) i pojęcia pokrewne (deferred tax asset, deferred tax liability, tax base of
an asset/liability, tax loss carryforward). Przedstawienie istoty podatku odroczonego oraz terminologii
związanej z jego ujęciem w księgach i sprawozdaniach finansowych.

UWAGA: Uczestnicy mogą, a nawet powinni, zgłaszać przed webinarium swoje wątpliwości związane z
zakresem webinarium, przesyłać fragmenty problematycznych tekstów ze swojej praktyki tłumaczeniowej
(na adres tepis@tepis.org.pl wskazując w tytule wiadomości „problem tłumaczeniowy/pytanie na
webinarium nr x”).

Prowadząca: Agata Kocia – doktor nauk ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów MBA w Suffolk University w Bostonie oraz
studiów licencjackich w Auburn University w Alabamie. Wieloletni dydaktyk rachunkowości oraz
analizy sprawozdań w jęz. polskim i angielskim. Wykonuje również tłumaczenia ekonomiczne i
korekty tekstów akademickich z zakresu rachunkowości.

Wpisowe:
50,00 zł (90,00 zł za oba webinaria) - dla członków PT TEPIS
62,50 zł (110,00 zł za oba webinaria) - dla członków innych stowarzyszeń tłumaczy i słuchaczy
podyplomowych studiów translatorycznych – po przesłaniu skanu legitymacji/indeksu
75,00 zł (125,00 zł za oba webinaria) - dla osób niezrzeszonych (125,00 zł za oba webinaria)

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i dokonywania płatności: 7.04.2020 r.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres tepis@tepis.org.pl
W związku z możliwością obejrzenia webinarium w późniejszym terminie nie zwracamy
wpisowego osobom, które nie będą mogły uczestniczyć w nim w terminie, kiedy będzie
odbywać się na żywo.
Wpłaty prosimy przekazywać na konto PT TEPIS: 43 1020 1026 0000 1802 0214 2495, PKO BP II
O/Warszawa
Prawa autorskie autorów tekstów i materiałów: Organizatorzy zastrzegają sobie prawa
autorskie do udostępnianych tekstów i innych materiałów, uczestnicy zobowiązują się nie
publikować ich ani nie udostępniać osobom trzecim.

Webinarium zorganizowane na zasadach non profit
Serdecznie zapraszamy!

