Покана
за семинар по новите
стандарти за приходи и
лизинги (МСФО15 и МСФО16)
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EY Bulgaria
Моля потвърдете Вашето участие
и това на Ваши колеги на:
Ралица Божева
Ralitsa.Bozheva@bg.ey.com
+359 2 81 77 116

За допълнителна информация и въпроси относно семинара:

Срок за записване:
10 работни дни преди
началото на семинара

Даниела Петкова
Партньор
Oтдел „Одит и финансово-отчетно консултиране“
+359 2 8177 100 | Daniela.Petkova@bg.ey.com

Срок за заплащане:
5 работни дни преди
началото на семинара
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Други предстоящи
събития на EY Bulgaria

Новите МСФО за приходи и
лизинги: да се подготвим за преход
към тях и последващо прилагане

Семинарът включва представяне на
новите МСФО за приходи и лизинги,
които 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
би могъл 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
стандарти с оглед комуникиране на

възможните ефекти на ръководството и
собствениците, и съответно, планиране
на адекватни ресурси и действия. За
тази цел ще бъдат разгледани основните
положения на новите стандарти, насоки
за тяхното прилагане за първи път,
ключови разлики със старите стандарти,
както и практически примери. 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:

CFO of the Year
2017

CFO Forum
2017

Конкурс за финансов
директор на годината, организиран в партньорство
със списание Forbes. Той
отличава успешни финансови лидери с принос както
към развитието на ролята
на финансовия директор,
така и на своята компания
и екипи.

Годишен форум на
финансовите лидери
и специалисти в
България, организиран
в партньорство със
списание Forbes.
Очаквайте през юни
2017 г.

Набиране на кандидатури:
до 1 май 2017 г.

• МСФО 15 Приходи от договори
с клиенти

• МСФО 16 Лизинги

Продължителност:
Дати и място:

2 дни
30-31 май 2017 г. | хотел „Холидей Ин София”

Време:
Цена за един участник:

9:00 – 17:00
550 лева без ДДС – включва кафе паузи, обяд,
материали и паркинг

Свържете се с нас
www.youtube.com/ErnstandYoungGlobal
www.facebook.com/EYCareers
www.linkedin.com/company/ernstandyoung
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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 Одит ООД
Всички права запазени.
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