
   

 

   

Практически аспекти при прилагането на 
МСФО 15, 9 и 16 от нефинансови 
предприятия  

KPMG в България има удоволствието да Ви 
покани на обучение, свързано с практическото 
прилагане на новите счетоводни стандарти за 
приходи, финансови инструменти и лизинг. 

Това не е просто счетоводна промяна. Новите 
стандарти имат широко въздействие върху бизнес 
процесите и отчетността на предприятията. 

Докато основните изисквания на стандартите са вече 
познати, практическото им прилагане продължава да 
бъде актуална тема. Заедно ще обсъдим казуси, 
свързани с прилагането на практика на новите 
стандарти в дейността на нефинансовите 
предприятия.  

За кого е подходящо обучението 

Обучението е подходящо за широк кръг от 
специалисти: 

• Управленски персонал  

• Счетоводители и финансисти на различни 
нива  

Лектори 

Темите ще бъдат представени от специалисти от 
отдела „Счетоводно консултиране“ на KPMG в 
България. 

  

София 
27 юни 2019 г. 
Четвъртък 
КПМГ България 
бул. „България“ 45A  

Регистрирайте се  
 
Час 
Регистрация: 8:30 ч. 
Начало: 9:00 ч. 
Край: 16:30 ч. 
 
Работен език 
Български език 
 
Такса за участие 
140 евро без ДДС за 
участник. 
 
Отстъпки за повече от 
един участник.  

Програма 
(PDF 100KB)  

 

За информация  
Росица Иванова 
rivanova@kpmg.com 
тел. +359 (2) 9697 300 

mailto:rivanova@kpmg.com?subject=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20KPMG%20%D0%BD%D0%B0%2027%20%D1%8E%D0%BD%D0%B8%202019%20%D0%B3.
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/bg/pdf/2019-KPMG-agenda-IFRS-15-9-16.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/bg/pdf/2019-KPMG-agenda-IFRS-15-9-16.pdf
mailto:rivanova@kpmg.com


Полезна информация 

Обучението ще продължи от 9:00 ч. до 16:30 ч. с 
обедна почивка и кафе-паузи. Не е необходима 
предварителна подготовка. Материали и кетъринг са 
осигурени от организаторите. 

Всеки участник ще получи удостоверение от „КПМГ 
България“ ЕООД за участие в обучение, което 
включва 6 учебни часа. 

Моля да потвърдите Вашето участие  
до 21 юни 2019 г.  

Очакваме Ви! 

Екипът на KPMG 
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Поверителност | Правни условия  
 
Получавате това съобщение от KPMG в България. Ако не желаете да получавате повече съобщения, 
моля, натиснете тук.  
 
КПМГ България ЕООД, бул. „България” 45/A, 1404 София, България. 
 
© 2019 КПМГ България ЕООД, българско дружество с ограничена отговорност и фирма-членка на 
КПМГ мрежата от независими фирми-членки, асоциирани с КПМГ Интернешънъл Кооператив („КПМГ 
Интернешънъл”), швейцарско юридическо лице. Всички права запазени.  
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