Най-важното, което трябва да знае
всеки мениджър на тема:
Финанси
Счетоводство
Данъци
Право
в два дни: 3 и 4 юни 2014г.
Място на провеждане: Илиев център, Студентски град, София
Цена: 500 лв (без ДДС)

Курсът, който Ви предлагаме се организира
от БПП Профешънал Едюкейшън в
партньорство с Ърнст енд Янг България.
Модулите в курса са разпределени по
следния начин:

Модул

I

Финансово счетоводство

Омръзнало ли ви е да не разбирате с какво точно се занимава финансовия отдел или какво
ви казва счетоводителя. Искате ли да разберете какво е бизнес значението на финансовата
информация, за да можете ВИЕ да взимате информирани решения.
Този модул включва:
1

Видове финансова информация и за кого е предназначена.

2

Какво показват:
Счетоводният баланс.
Отчетът за приходи и разходи.
Отчетът за паричния поток.
Използват се примери от практиката

3

Счетоводни концепции
Какво означава начисление?
Защо е нужно да се отдава предимство на съдържанието пред формата?
Защо счетоводителите са много предпазливи?
Какво означава същественост?
Счетоводните концепции се представят с реални казуси от икономическата
практика.

4

Анализ на финансовите отчети.
Как да използваме числата от финансовите отчети за да разберем за:
Рентабилността.
Ликвидността.
Задлъжнялостта на фирмата ни.

Вашият лектор:
Георги Кирилов FCCA, CF

Модул

II

Управленско счетоводство

Разумното планиране на паричните потоци и добре разпределените бюджети, са плод
на разбирането и правилното използване на финансовата информация, с която всяко
дружество разполага. Този модул включва:
1

Колко точно ни струва да произведем нашата продукция
Кои разходи са преки, кои са постоянните Ви разходи, колко са общите разходи? Кои от
разходите зависят от нашите решения?

2

Как да използваме финансовата информация, за да решим:
Дали да приемем дадена поръчка/проект
Дали да произведем сами даден компонент или да го закупим от доставчик
Дали да закрием дадено производство или продуктова линия
Как най-оптимално да използваме недостигащи ресурси

3

Как да изготвим бюджета си и как начинът на бюджетиране влияе върху
изпълнението на плана и мотивацията на персонала?

4

Как финансовата информация се свързва и допълва маркетинговата и
оперативната информация?

Вашият лектор:
Георги Кирилов FCCA, CF

Модул IV
Основни моменти в трудовото и
договорното право
В този модул от курса ще се запознаете с основните апсекти от трудовото и договорното
право необходими на всеки мениджър или предприемач, за да се предпази от рискове и
загуби.
1

Модул III
Основни моменти в данъчното законодателство
1

Видове данъци и основни
механизми за прилагането им
Въведение – обекти на данъчно
облагане
Данък печалба
Данък при източника
Лични данъци и осигуровки

2

3

Данъчни аспекти при планиране на дейности и вземане на решения
Според аудиторията,от този списък ще
бъдат избрани четири теми и представени на курса.
Финансови решения

Задължения на управителите според българското законодателство
Наказателна отговорност
Задължения за подаване на отчети /справки/ декларации
Задължения по други закони.
2

Основни моменти в договорното право
Съдържание на договорите
Форма
Обезпечение изпълнението на договора (предимства и недостатъци на общите средства
за защита)
Арбитраж или съдебно разглеждане на спорове
Прекратяване
Неустойки

Инвестиции в активи
Наем на персонал

ДДС - какво облага ДДС и как
работи

Придобивание на бизнес

Местни данъци, акцизи и мита

Автопарк

Данъчното отношение (процес)

Бюджети и ценообразуване

Общи положения

Санкции и отговорност

Основни процедури

Недвижими имоти

Обжалване

Експанзия на бизнеса в чужбина
Продажби на стоки в чужбина

Вашите лектори:
Милен Райков и Виктор Митев ACCA, EY

Задължения на управителите

Вашият лектор:
Илия Грозданов M. Jur.

Вашите лектори
Милен Райков
Милен е изпълнителен директор Данъци на
EY България и Македония и адвокат към Софийската адвокатска колегия.
Той ръководи практиката по косвени данъци
и данъчни процедури.
Милен притежава дългогодишен опит като
експерт в областта на данъците. Участвал е
в редица международни проекти. Активно е
работил по подготовката на клиенти за присъединяването на България и Хърватия в
ЕС. Автор е на редица публикации в местни
и международни издания в областта на данъчното облагане.

Регистрационна форма 2014г.
Виктор Митев ACCA
		
Виктор е мениджър Данъци на EY.
Дипломиран в специалност Международни икономически отношения от УНСС,
член е на ACCA. Преди EY Виктор е натрупал опит като счетоводител и одитор в
България и САЩ, а през 2011 г. е част от
данъчния екип на EY Франкфурт, специализиран в международни придобивания.
Виктор има значителен опит в областта
на корпоративното данъчно облагане,
трансферното ценообразуване, международно данъчно планиране, сливания
и придобивания.

Име:

E-mail:

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

ДАННИ ЗА ФАКТУРА

Адрес за кореспонденция:

Тел.:
E-mail:
ПРОГРАМА 2014
Курс
Курс по Счетоводство,
Данъци и Право за
Мениджъри

Дата

Преподаватели

Цена в лева (без ДДС)

3 – 4 юни

Г. Кирилов,
М. Райков, И.
Грозданов, В. Митев

500

Регистрация

Регистрация

Георги Кирилов FCCA, CFq
Георги има дългогодишен професионален
опит в сферите на счетоводство, консултантство и корпоративни финанси, натрупан в Лондон и Женева, преди да се завърне в България
в края на 2005г, след което работи 3 години
като Мениджър в отдел Корпоративни Финансови услуги на Делойт България. Той е Дипломиран Експерт Счетоводител (ACCA). Георги
е завършил London School of Economics и има
международна квалификация по Корпоративни Финанси (CF) към ICAEW.

Илия Грозданов, M. Jur.
Илия е практикуващ адвокат в адвокатско
дружество „Динова Русев и Партньори.”
Основният фокус на работата му е свързан с енергийни проекти както в сферата
на производство, така и потреблението
и търговията с електроенергия. Освен в
енергийно право, Илия работи и в сферите на екологично, административно и финансово право. Илия е завършил магистратура по Европейско и Международно
бизнес право в Оксфорд.

• Моля попълнете и върнете тази регистрационна форма сканирана по имейл:
HristinaHristova@bpp.com
• Плащането трябва да се извърши преди започването на курса.
Материали
• В цената на курса се включват лекционни записки, форма за оценка, сертификат и достъп до
преподавател за въпроси и коментари преди и след курса.
Правила и условия
• Потвърждение за успешна регистрация
Една седмица преди курса, всеки участник ще получи ориентировъчно писмо с детайли за
обучението. В случай, че не получите такова, моля свържете се с нас на тел. 02/ 960 79 18.
• Смяна на участниците
В случай, че записан участник не може да присъства на курса, възможно е неговото място да се
заеме от друг човек, стига да сме получили уведомление преди началото на курса за смяната.
• Уведомление при неявявяне
При условие, че записан участник не се яви в деня на курса, БПП ще уведоми мениджъра или
лицето заплатило за курса до 11:00 часа на същия ден.
• Отказ от курс
(В случай, че сте регистриран за курс, но желаете да се откажете, моля да ни уведомите писмено.)
1. За регистрации отменени 15 или повече дни преди датата на курса, клиентът не дължи такса за обучението.
2. За регистрации отменени между 14-тия и 7-ия ден преди датата на курса, клиентът ще дължи 50%
от таксата за обучението, за да се покрият направените административни разходи.
3. За регистрации отменени след 7-ия ден от датата на курса, клиентът ще дължи 100% от таксата
за обучението, но ще има правото да посети друг курс на същата цена.
Съгласие
• Съгласен/на съм и приемам гореописаните правила и условия.
Подпис и печат:

За контакт:
E: МariaBankova@bpp.com
T: + 359 2 960 7918
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