Покана
за семинари по финансово
отчитане и данъци
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EY Bulgaria
има удоволствието да Ви представи своята обновена
програма за семинари по общи теми в областта на
финансовото отчитане и данъци за периода октомври
– декември 2017 година

Моля потвърдете Вашето участие*
и това на Ваши колеги на:

За допълнителна информация и въпроси
относно програмата на семинарите:

Ралица Божева
Ralitsa.Bozheva@bg.ey.com
+359 2 81 77 116

Даниела Петкова
Партньор
Финансово-отчетно консултиране
Daniela.Petkova@bg.ey.com

Срок за записване:
10 работни дни преди
началото на съответната сесия
Срок за заплащане:
5 работни дни преди
началото на съответната сесия

Боряна Тодорова
Старши мениджър
Финансово-отчетно консултиране
Boryana.Todorova@bg.ey.com
+359 2 8177 100

*Заявки за участие се приемат до запълване на групата.
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Общ семинар по МСФО представяне на основни
изисквания

Семинарът включва представяне
на ключови изисквания на основни
международни счетоводни стандарти,
приложими за широк кръг индустрии,
както и дискутиране и решаване на
примерни казуси.

•
•
•
•
•

Имоти, машини и съоръжения (МСС 16)

В края на семинара на всеки участник
ще бъде издаден сертификат за участие,
който може да бъде използван за
отчитане на точки за продължаващо
професионално развитие (CPD).

•
•
•
•

Текущи и отсрочени данъци (МСС 12)

Основни теми:
• Общи положения при изготвянето и

представянето на финансови отчети,
избор и промяна в счетоводните
политики, събития след отчетната дата
(МСС 1, МСС 8, МСС 10)

Семинар по новите МСФО
за приходи и лизинги

Семинарът включва представяне на
основни положения от новите МСФО за
приходи и лизинги, както и разглеждане
на примерни казуси. Тези стандарти се
очаква да имат съществен ефект върху
финансовото отчитане на широк кръг
индустрии и да изискват задълбочен
анализ на ефектите от първоначалното
и последващото им прилагане.
Преходът към тези стандарти се очаква
да засегне непосредствените отчетни
периоди (2017-2018 г.) в резултат на
ретроспективно прилагане на новите
политики или при необходимост от
промяна в настройките на използваните
информационни системи. Това налага
своевременна подготовка за прехода
и последващото прилагане на новите

Нематериални активи (МСС 38)
Материални запаси (МСС 2)
Обезценка на активи (МСС 36)
Провизии, условни активи и пасиви
(МСС 37)
Свързани лица (МСС 24)
Парични потоци (МСС 7)
Общи положения при изготвяне на
консолидирани финансови отчети и
отчитане на бизнес комбинации
(МСФО 10, МСФО 3)

• Обобщение на актуални изменения

в стандартите в сила за 2017 г. и за
следващи отчетни периоди

Продължителност:
Дати и място:

Продължителност:
Дати и място:

3 дни
13-15 ноември 2017 г. | хотел „Хилтън София”
13-15 декември 2017 г. | хотел „Хилтън София”
9:00 – 17:00
Време:
Цена за един участник: 350 Евро без ДДС – включва кафе паузи, обяд,
материали и паркинг

Време:
Цена за един участник:
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стандарти с оглед комуникиране на
възможните ефекти на ръководството и
собствениците, и съответно, планиране
на адекватни ресурси и действия.
В края на семинара на всеки участник
ще бъде издаден сертификат за участие,
който може да бъде използван за
отчитане на точки за продължаващо
професионално развитие (CPD).

Основни теми:
• МСФО 15 Приходи от договори с
клиенти

• МСФО 16 Лизинги

2 дни
16-17 ноември 2017 г. | хотел „Холидей Ин
София”
9:00 – 17:00
250 Евро без ДДС – включва кафе паузи, обяд,
материали и паркинг
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Семинар по актуални общи теми,
касаещи счетоводното и данъчно
законодателство за финансовата 2017 г.

Семинарът цели да ви запознае с
актуалните теми по общи въпроси,
касаещи счетоводното и данъчно
законодателство за 2017 г., които
биха изисквали внимание в процеса по
годишно приключване. В програмата
на семинара е предвидено и време за
дискусии на включените общи теми.

• Общ преглед на достоверното

В края на семинара на всеки участник
ще бъде издаден сертификат за участие,
който може да бъде използван за
отчитане на точки за продължаващо
професионално развитие (CPD).

• Специфични оповестявания в

Основни теми:
• Актуални общи теми по Закона за
счетоводството

• Преглед на основните изисквания за

•

изготвяне и представяне на годишни
финансови отчети за 2017 г. (МСС 1,
НСС 1, Закона за счетоводството)
Оповестяване на преценки и
приблизителни оценки, вкл. промени
в тях и принципа-предположение за
действащо предприятие (МСФО/ НСС)

Продължителност:
Дати и място:

Време:
Цена за един участник:

Други предстоящи
семинари на EY Bulgaria

Данъчен и
EY Diploma in
правен семинар IFRS
2018
EY дипломата по МСФО

представяне и основни характеристики
на информацията във финансовия
отчет, в т. ч. инициативата за
подобряване на оповестяванията
(МСФО/ НСС)

Ежегоден семинар, който
разглежда данъчните
и правни новости в
бизнес календара за
предстоящата финансова
година.

• Общ преглед на основните промени в

счетоводните стандарти (МСФО/ НСС)
отчетите, касаещи бъдещи промени в
счетоводните политики (възприемане
на МСФО 15 и МСФО 9)

12 декември 2017 г.,
х-л Хилтън София

• Преглед на съдебната и

административна практика на
Националната Агенция за Приходите
(НАП) в областта на корпоративните
данъци, данъци при източника и ДДС
през 2017 г.

• Преглед на практиката на СЕС по ДДС
през 2017 г.

• Нови международни данъчни теми:

Многостранната спогодба и участието
на България

3 дни
27-29 ноември 2017 г. | хотел „Хилтън София“
11-13 декември 2017 г. | хотел „Хилтън София”
9:00 – 17:00
350 Евро без ДДС – включва кафе паузи, обяд,
материали и паркинг

е програма, покриваща
издадени международни
счетоводни стандарти и
интерпретации, приложими
за широк кръг индустрии.
Програмата е базирана
на комбинация от лекции,
сесии с въпроси и отговори,
практически упражнения,
самостоятелна подготовка,
тестове за проверка на
прогреса и финален изпит.
Програмата е предназначена
както за оперативни
счетоводители, така и за
счетоводители с по-значителен
опит, които искат да разберат,
интерпретират и прилагат
МСФО.

Finance for
non-finance
managers
Успешното кариерно
развитие често поставя
нефинансовите
мениджъри в ситуации,
в които те следва да
разбират, анализират и
интерпретират финансова
информация, без това да е
основната им отговорност
като лидери. Семинарът
включва разглеждане на
примерни казуси и ще
помогне на мениджърите
да комуникират поефективно с финансовосчетоводната функция.
Семинарът се провежда
на английски език.

Свържете се с нас
Daniela.Petkova@bg.ey.com
Boryana.Todorova@bg.ey.com
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/EYCareersBulgaria
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EY | Одит | Данъци | Сделки | Консултации
За EY
EY е световен лидер в сферата на одита, данъчните и финансовите
консултации и сделки. Задълбочените познания и качествените
услуги, които предоставяме, спомагат за укрепването на доверието
и сигурността в капиталовите пазари и в икономиките по целия свят.
Ние изграждаме изключителни лидери, които работят заедно, за да
отговорят на очакванията на нашите клиенти и всички заинтересовани
страни. По този начин ние играем важна роля в изграждането на
един по-добър корпоративен свят за нашите служители, клиенти и
по-широки области.
EY е част от глобалната организация и може да се отнася към една
или повече компании-членове на Ърнст и Янг Глобал Лимитид, всяка
от които е самостоятелно правно дружство. Ърнст и Янг Глобал
Лимитид е дружество с ограничена отговорност, регистрирано във
Великобритания, което не предоставя услуги на клиенти.
За повече информация за нашата организация, моля посетете
ey.com.
2017 Ърнст и Янг България ЕООД
Всички права запазени.
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