ტრენინგი ფასს-ის ახალ სტანდარტებში
 შემოსავლის აღიარება - ფასს 15
 ფინანსური ინსტრუმენტები - ფასს 9

რას გთავაზობთ EY აკადემია?

ტრენინგის კოორდინატორი
გიორგი ჩაგანავა
ტელ: 995 591 33 33 01
George.Chaganava@ge.ey.com
შპს „EY საქართველო“
კოტე აფხაზის ქუჩა N44
ტელ: +995 (32) 215-88-11

2014 წელს მიღებული ახალი სტანდარტები, რომლებიც დაკავშირებულია შემოსავლების
აღიარებასთან (ფასს 15) და ფინანსური ინსტრუმენტების აღრიცხვა-შეფასებასთან (ფასს 9),
ძალაში შედის 2018 წლის 1 იანვრიდან.
ჩვენი აზრით, ქვემოთ მოყვანილი პროგრამა დაეხმარება:





ბუღალტრებს
მთავარ ბუღალტრებს
ფინანსურ კონტროლიორებს და მენეჯერებს
ფინანსური დეპარტამენტების სხვა თანამშრომლებს

სააღრიცხვო და ანგარიშგების პოლიტიკის ახალი ფასს-ის სტანდარტების მიხედვით
დანერგვაში და ამ მიმართულებით ცოდნის გაღრმავებაში.
ტრენინგის მეთოდოლოგია





ტრენინგს ექნება ინტერაქტიული ფორმა და განვიხილავთ ქართულ რეალობაზე
მორგებულ სხვადასხვა მაგალითს
ფასს 15 - ის მასალა და პრეზენტაცია ჩატარდება ქართულად
ფასს 9 - ის მასალა იქნება ინგლისურად და ჩატარდება იმავე ენაზე (არჩევის
შემთხვევაში შესაძლებელია რუსულად ჩატარებაც)
ფასს 9 სტანდარტი მორგებული იქნება ფინანსურ სექტორზე.

როგორ დავრეგისტრირდე? შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა და გამოაგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:
george.chaganava@ge.ey.com

კურსის განრიგი და ფასები
კურსი შედგება 4 -დღიანი ტრენინგისგან (ჯამში 9 საათი) და ჩატარდება თბილისში, EY საქართველოს ოფისში.
კურსის ფასი შეადგენს 450 ლარს + 18% დღგ.
სპეციალურ 10%-იან ფასდაკლებას შევთავაზებთ იმ
კომპანიებს, რომლებიდანაც სატრენინგო პროგრამას
ორი ან მეტი მონაწილე დაესწრება.
 ჯგუფში ხუთიდან ოცამდე მონაწილე იქნება.
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, არ ჩავატაროთ
სატრენინგო პროგრამა, თუ
დარეგისტრირებული მონაწილეების რაოდენობა
ხუთზე ნაკლებს შეადგენს.

თარიღი

ხანგრძლივობა

12/03/2018

17:30 – 19:30

13/03/2018

17:30 – 19:30

14/03/2018

17:30 – 20:00

15/03/2018

17:30 – 20:00

განსახილველი თემა
ფასს (IFRS) 15 „შემოსავალი

კლიენტებთან გაფორმებული
ხელშეკრულებებიდან“ (1)
ფასს (IFRS) 15 „შემოსავალი
კლიენტებთან გაფორმებული
ხელშეკრულებებიდან“ (2)
ფასს (IFRS) 9 „ფინანსური
ინსტრუმენტები“ (1)
ფასს (IFRS) 9 „ფინანსური
ინსტრუმენტები“ (2)

კურსს გაუძღვებიან ნინო კეკენაძე და დმიტრო იურგელევიჩი შპს „EY საქართველოს“ აუდიტის განყოფილების მენეჯერი და
უფროსი მენეჯერი.
ნინო არის ACCA-ის წევრი და აქვს აუდიტსა და ფინანსებში მუშაობის 8-წლიანი გამოცდილება. ის ასევე კითხულობს ლექციებს
სხვადასხვა უნივერსიტეტში.
დმიტრო არის ACCA-ის წევრი და ასევე ფლობს FRM სერთიფიკატს. მას უდიდესი გამოცდილება აქვს ფასს-ში, განსაკუთრებით,
ფინანსური ინსტრუმენტების აღრიცხვასა და სამართლიანი ღირებულების შეფასებაში. ასევე აქვს საბანკო სექტორში მუშაობის
მრავალწლიანი გამოცდილება როგორც საქართველოში, ისე უკრაინაში.

სარეგისტრაციო ფორმა


სახელი და გვარი:



კომპანია:



მისამართი:



ტელეფონის ნომერი:



ელექტრონული ფოსტა:

 ვადასტურებ დასწრებას IFRS ტრენინგის კურსზე

როგორ დავრეგისტრირდე? შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა და გამოაგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:
george.chaganava@ge.ey.com

