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IFRS Update Workshop – Societăți 
Comerciale 

Sumar: 

KPMG vă invită să discutăm și să dezbatem principalele elemente care 

ar trebui avute în vedere în legătură cu adoptarea și aplicarea noilor 

Standarde Internaționale de Raportare Financiară (IFRS): IFRS 9 

“Instrumente financiare”, IFRS 15 “Venituri din contractele cu clienții” și 

IFRS 16 “Contracte de leasing” de către societățile comerciale. Noile 

prevederi aduc anumite schimbări, precum și oportunități, de aceea este 

benefic să le identificăm și să analizăm cum trebuie aplicate, respectiv 

valorificate.  

Cui se adresează? 

Cursul se adresează profesioniștilor din domeniul financiar-contabil din 

cadrul societăților comerciale interesați să înțeleagă prevederile noilor 

standarde, atât dintr-o perspectivă teoretică, cât și dintr-o perspectivă 

practică/ aplicată. 

Programul va fi extrem de util în a vă familiariza cu cerințele noilor 

standarde și vă va oferi o abordare practică în înțelegerea cerințelor de 

raportare, precum și o viziune de ansamblu asupra procesului de 

tranziție la noile standarde. 

Instructor: 

Cursul va fi susținut de Cristina Guțu, Manager, KPMG Training 

Academy, FCCA, DipIFR, profesionist KPMG cu experiență în domeniul 

raportării financiare. 

Agendă 

09.00 – 09.30 Înregistrarea participanților 

Loc 
Șos. București – Ploiești, 
nr. 69-71, P.O. Box 18-
191, Sector 1, București, 
013685   

Limba 
Română 

Participanții vor primi 
materiale de curs în limba 
engleză. Cursul se 
desfășoară în limba 
română.  

Organizarea cursului este 
condiționată de 
înregistrarea unui număr 
minim de participanți. 

Pentru acest seminar 
participanții pot obține 6 
unități CPD verificabile. 
 
Înscrieri 
Până la 5 decembrie 2017, 
prin confirmare telefonică 
sau prin email la: 
 

Andreea Carabela 
T: +40 753 333 722 
E: acarabela@kpmg.com  
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09.30 – 11.00 IFRS 9 “Instrumente financiare” – Introducere 

   Obiectiv si privire de ansamblu 

   IFRS 9 “Instrumente financiare” – Clasificare și evaluare 

  
 IFRS 9 “Instrumente financiare” – Pierderi din 

depreciere. Adorbarea simplificată pentru creanțele 
comerciale, creanțele de leasing și activele contractuale 

11.00 – 11.15 Pauză de cafea 

11.15 – 13.00 IFRS 15 “Venituri din contractele cu clienții” 

   Obiectiv si privire de ansamblu 

   Cele 5 etape de parcurs pentru recunoașterea 
veniturilor 

13.00 – 14.00 Prânz 

14.00 – 15.30: IFRS 15 “Venituri din contractele cu clienții” 

   Alte aspecte 

   Cerințe de prezentare 

   Tranziția la noul standard 

15.30 – 15.45 Pauză de cafea 

15.45 – 17.00 IFRS 16 “Contracte de leasing” 

   Impact semnificativ pentru locatar 

   Noua definiție și noul mod de înregistrare 

   Aspecte cheie de reținut 

 

 
În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 
eveniment, vă mulțumim pentru prezență și vă stăm la dispoziție pentru 
orice întrebări. 

kpmg.com/socialmedia 

  kpmg.com/app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

  

 
 

Privacy | Legal 

 

Ați primit acest mesaj de la KPMG Romania. Dacă doriți să fiți dezabonat de la comunicările KPMG, vă rugam 

apăsați aici.  

 

© 2017 KPMG Advisory S.R.L., o societate cu raspundere limitata de drept român, membra a retelei de firme 

independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elvetiana. Toate 

drepturile rezervate 
 

 

  

  

http://www.kpmg.com/socialmedia
http://www.kpmg.com/app
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/legal.html
mailto:ro-fmkpmginro@kpmg.com?subject=Dezabonare%20invitatii%20KPMG%20Cluj-Napoca
https://twitter.com/KPMGRomania
http://www.linkedin.com/company/kpmg-romania
https://www.facebook.com/KPMGRomania/
https://www.youtube.com/channel/UCNCmxm5jAht3vrjdizpUrEg
https://plus.google.com/114185589187778587509
http://instagram.com/kpmg
http://www.kpmg.com/app

