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Academia IFRS 

Sumar: 

KPMG, prin cursul pe care îl organizează, vă invită la discutarea și 

dezbaterea principalelor cerințe de raportare financiară în 

conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară 

(IFRS). 

Pe parcursul cursului, veți avea ocazia să vă dezvoltați si să vă 

consolidați cunoștințele cu privire la IFRS. Programul va fi extrem de 

util în a vă familiariza cu cerințele principalelor standarde și vă va 

oferi o abordare practică în înțelegerea cerințelor de raportare.  

Cui se adresează? 

Cursul se adresează profesioniștilor din domeniul financiar-contabil 

interesați să înțeleagă prevederile Standardelor Internaționale de 

Raportare Financiară (IFRS) atât dintr-o perspectivă teoretică cât și 

dintr-o perspectivă practică/ aplicată.  

Agenda cursului: subiecte abordate 

 Introducere în IFRS (Cadrul conceptual pentru raportarea 

financiară, IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare) 

 IAS 2 Stocuri 

 Contabilitatea imobilizărilor (IAS 16 Imobilizări corporale, IAS 

38 Imobilizări necorporale, IAS 40 Investiții imobiliare, IAS 20 

Contabilitatea subvențiilor guvernamentale, IAS 23 Costurile 

îndatorării, IAS 36 Deprecierea activelor, IFRS 5 Active 

imobilizate deținute în vederea vânzării și activități 

întrerupte) 

 IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente 

 IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare 

 Recunoașterea veniturilor: IAS 18 Venituri și IAS 11 

Contracte de construcții (amândouă vor fi înlocuite de IFRS 

15 începând cu 1 ianuarie 2018); Scurtă introducere: IFRS 

15 Venituri din contractele încheiate cu clienții (aplicabil 

începând cu 1 ianuarie 2018) 

 IAS 17 Contracte de leasing 

 IAS 8 Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și 

erori 

 IAS 7 Situația fluxurilor de trezorerie 

Traineri: Cristina Guțu, FCCA, DipIFR 

                 Andreea Donciu 

Specialiști KPMG cu o vastă experiență practică vor prezenta 

diverse studii de caz.   

 

 
 
Locație 
Hotel Savoy Timișoara 
Splaiul Tudor Vladimirescu 
nr. 2, Timișoara, jud. Timiș 
 
Limba 
Română  
 
Nivel: introductiv-
intermediar 
 
Unități CPD: 10 unități 
 
Înscrieri 
Locurile pot fi rezervate 
până la data de 16 mai 
2016, prin telefon sau prin 
e-mail la adresa de mai jos: 

Florina Pintea 
T: +40 (747) 333 001  
E: fpintea@kpmg.com  

 

 

  
 

 

 
 

 

 

Privacy | Legal 
 
Ați primit acest mesaj de la KPMG Romania. Dacă doriți să fiți dezabonat de la 
comunicările KPMG, vă rugam apăsați aici.  
 
© 2016 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.  
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