Hlavné témy

Pozvánka na seminár

Zmeny v IFRS 2018 v členení na:
1. Zmeny v IFRS platné v roku 2018 a neskôr
2. Príprava účtovnej závierky po aplikácii IFRS 9, IFRS 15
3. Praktické otázky pri implementácii IFRS 16 – Lízingy
4. Najčastejšie chyby pri zostavovaní účtovnej závierky podľa IFRS.

Dovoľujeme si Vás pozvať na tradičný IFRS seminár zameraný na zmeny v Medzinárodných štandardoch
pre finančné výkazníctvo (IFRS) platné pre účtovnú závierku za rok 2018 ako aj na zmeny platné
v budúcnosti. Hlavnými témami bude aplikácia nových účtovných štandardov IFRS 9 a IFRS 15
v účtovnej závierke 2018 a praktické skúsenosti pri implementácii nového lízingového štandardu IFRS 16.
Zaujímavou časťou seminára bude aj prehľad najčastejších chýb pri zostavovaní účtovnej závierky podľa IFRS.

Účastnícky poplatok:

Zmeny v IFRS 2018

Na príprave a realizácii seminára sa podieľajú najlepší odborníci na IFRS zo spoločnosti Deloitte.
Seminár sa uskutoční v slovenskom jazyku.

150 EUR bez DPH (180 EUR s DPH)
Účastnícky poplatok, prosím, uhraďte v mesiaci konania školenia
na Deloitte Audit s.r.o.:
ING Bank, 9000018113/7300, IBAN: SK40 7300 0000 0090 0001 8113
(variabilný symbol: IČO Vašej spoločnosti + dátum seminára DDMM).
Účastnícky poplatok zahŕňa školiace materiály a občerstvenie.
Počet účastníkov na školení je limitovaný!

Prednášajúci:
Ing. Miloš Martončík, FCCA, CPA
partner spoločnosti Deloitte

Svoju účasť, prosím, potvrďte najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia.

Audítor a člen ACCA (Asociácia autorizovaných účtovných znalcov)
s dlhoročnými skúsenosťami so zostavovaním účtovných závierok podľa IFRS.

Registrácia:

Ing. Ján Bobocký, FCCA
riaditeľ spoločnosti Deloitte

Bratislava – 13. november: www.deloitte.com/sk/ifrs-ba-13-11-2018

Audítor a člen ACCA (Asociácia autorizovaných účtovných znalcov)
s dlhoročnými skúsenosťami so zostavovaním účtovných závierok podľa IFRS.

Bratislava – 21. november: www.deloitte.com/sk/ifrs-ba-21-11-2018

Zaregistrovať sa môžete elektronicky:
Košice – 14. november: www.deloitte.com/sk/ifrs-ke-14-11-2018

Miesto a termín seminára:

Kontaktná osoba:

Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava
13. november 2018

BA: Linda Szanyiová, lszanyiova@deloittece.com, tel: +421 905 612 791.

Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
14. november 2018
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava
21. november 2018

KE: Anna Macáková, amacakova@deloittece.com, tel: +421 905 533 098

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Registrácia, raňajky: 8.30 – 9.00 hod.

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej
súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee),
a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt.
Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jeho členských firiem
sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas.

Školenie: 9.00 – 13.00 hod.
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