Termín, miesto a online registrácia:

Pozvánka na seminár
Zmeny v IFRS 2019

Košice

26. september 2019, 9.00 – 13.00 hod.
Hotel Ambassador, Hlavná 101
REGISTROVAŤ

Bratislava

16. október 2019, 9.00 – 13.00 hod.
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23
REGISTROVAŤ

Ovplyvnia Vás zmeny v IFRS v roku 2019? Trápi Vás ešte štandard IFRS 16 – Lízingy?
Skoro každá spoločnosť má lízing, ktorý má byť vykázaný v súvahe.
Pozývame Vás na náš seminár Zmeny v IFRS 2019, kde sa dozviete viac.

Čo sa dozviete:
•
•
•
•

Zmeny v IFRS na jednom mieste
Praktické príklady z aplikácie zmien v IFRS
Správne pochopenie IFRS 16
Odpovede na nejasné oblasti pri implementácii IFRS 16

Experti:

6. november 2019, 9.00 – 13.00 hod.
Deloitte, Digital Park II, Einsteinova 23
REGISTROVAŤ
Počet účastníkov na seminári je limitovaný!

Jazyk:
slovenský

Poplatok:
160 EUR bez DPH (192 EUR s DPH)
Faktúra bude vystavená po ukončení seminára.

Kontakt:

Ing. Ľudmila Buzgová
FCCA, CA
Viac ako 20 rokov skúseností v oblasti školení,
účtovného poradenstva a auditu. Dlhoročná
členka a neskôr aj vedúca tímu expertov
na IFRS pre Deloitte stredná Európa.

Ing. Ján Bobocký
FCCA, CIA, CA
Viac ako 19 rokov skúseností v oblasti
auditu a uisťovacích služieb, účtovného
poradenstva a školení. Praktické skúsenosti
s poradenstvom pri prechode na IFRS 16.

Ak máte záujem o školenie na mieru, kontaktujte nás.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Ľudmila Buzgová
riaditeľka | IFRS a slovenské účtovníctvo

Košice

Bratislava

Anna Macáková
amacakova@deloittece.com
+421 905 533 098

Linda Szanyiová
lszanyiova@deloittece.com
+421 905 612 791

Seminár je určený pre klientov a potenciálnych klientov. Deloitte si vyhradzuje právo určiť zoznam
účastníkov školení alebo obmedziť počet zúčastnených z kapacitných dôvodov.
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.
Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného
poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne
prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú
znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých
miestach ich pôsobnosti. Približne 245 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak,
aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží.
© 2019 Deloitte na Slovensku

