
 

 

Zaproszenie  

Śniadanie biznesowe:  

Rewolucja w sprawozdaniach finansowych  

oraz co nas czeka w 2019 r.  

(kluczowe zmiany w przepisach)! 

12.02.2019 r., godz. 9.30 – 11.30  

 Katowice, Hotel VIENNA HOUSE EASY KATOWICE, ul. Sokolska 24 
 

Szanowni Państwo, 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz firma doradcza Olesiński & Wspólnicy serdecznie zapraszają 

do udziału w śniadaniu biznesowym „Rewolucja w sprawozdaniach finansowych oraz co nas czeka w 2019 r. 

(kluczowe zmiany w przepisach)!”  

Papierowe sprawozdania to już historia. W związku z elektronizacją coraz większej ilości procedur w sądach, 

spółki po 1 października 2018 roku muszą zmierzyć się z nowymi zasadami sporządzania i zgłaszania sprawozdań 

finansowych do RDF lub KRS. Większość spółek ma czas na sporządzenie sprawozdania do końca marca, a na 

zgłoszenie do RDF lub KRS do końca czerwca. To ostatni dzwonek by przygotować się na zmiany. Podczas 

spotkania prelegenci oswoją uczestników z nową, elektroniczną formą sprawozdań (xml) i rozwieją wątpliwości 

dotyczące tego, jak prawidłowo podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe. Opowiedzą o nowej platformie (RDF) 

i o tym, czy każdy członek Zarządu musi posiadać podpis elektroniczny oraz jak go zdobyć. Spotkanie dedykowane 

jest zarówno dla Członków Zarządów/wspólników spółek i pracowników ich biur/sekretariatów, jak i głównych 

księgowych/działów finansowych spółek. 

Zmiany dot. sprawozdań finansowych to nie jedyne nowości, z którymi w 2019 r. będą musieli zmierzyć się 

przedsiębiorcy (w szczególności Zarządy i wspólnicy spółek). Podczas spotkania w telegraficznym skrócie 

prelegenci przedstawią najważniejsze zmiany w prawie i podatkach oraz doradzą, jak się do nich dobrze 

przygotować. 

Agenda 

• Zmiany w prawie w 2019 r. – co nas czeka i jak się do tego przygotować. 

• Nowe zasady sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych. 

• Od kiedy stosuje się nowe regulacje? 

• Jak prawidłowo złożyć sprawozdanie finansowe (RDF a S24)? 

• Jak uzyskać PESEL, profil ePUAP, kwalifikowany podpis elektroniczny? 

• Zagraniczny Zarząd a podpisanie/złożenie sprawozdania. 

• Struktury logiczne e-sprawozdań. 

• Sprawozdania sporządzane zgodnie z MSR. 

 

 



                     

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu spotkania.  

Prelegenci:  

Tomasz Gałka – licencjonowany doradca podatkowy, partner Olesiński i Wspólnicy, prowadzi strategiczne 

projekty polskich i zagranicznych przedsiębiorców 

Anna Jurkiewicz – radca prawny, manager kierujący gliwickim biurem Olesiński i Wspólnicy, specjalizuje się  

w prawie nowych technologii i projektach M&A, monitoruje bieżące zmiany w prawie 

Izabela Kołodziejczak – manager, samodzielny księgowy, kieruje pracami zespołu księgowego w Gałka Olesiński 

Business Support, wspiera przedsiębiorców w przygotowywaniu e-sprawozdań finansowych 

Magdalena Kordas – senior consultant, na co dzień świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz spółek  

i grup kapitałowych, w tym reprezentuje Klientów przed sądami, autorka publikacji dot. nowych sprawozdań  

i zmian w ustawie o KRS 

Paulina Szewc – consultant, specjalizuje się w prawie gospodarczym, wspiera przedsiębiorców w obsłudze 

systemów RDF i S24 

W trakcie spotkania dla gości przewidziany jest poczęstunek. Po części merytorycznej zapraszamy Państwa do 

wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń. Chętnie odpowiemy również na Państwa pytania. 

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Zgłoszenia na załączonym formularzu zgłoszeniowym proszę przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy  

na stronie AHK Polska lub mailowo na adres katowice@ahk.pl do 05.02.2019 r.  

Prosimy traktować zgłoszenie na spotkanie wiążąco – nasz Partner spotkania oraz goście liczą na Państwa 

przybycie. 

Dodatkowych informacji udziela: Joanna Pieczka, +48 32 238 71 46 

Dziękujemy:  

 

 
 

 

 

 

  

 

http://olesinski.com/zespol/tomasz-galka/
http://olesinski.com/zespol/anna-jurkiewicz/
http://www.gobs.pl/zespol/
http://olesinski.com/zespol/magdalena-kordas/
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