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CURS IFRS
POLITICI CONTABILE ȘI RAȚIONAMENT PROFESIONAL ÎN
CONDIȚIILE APLICĂRII IFRS
I. RECUNOAȘTEREA, EVALUAREA ȘI PREZENTAREA ÎN
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE A ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI A
CAPITALURILOR PROPRII

II. RECUNOAȘTEREA ȘI PREZENTAREA ÎN CONTUL DE PROFIT ȘI
PIERDERE / SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL A VENITURILOR
ȘI A CHELTUIELILOR

LECTOR: DR. EC. GEORGETA PETRE
CURS ONLINE – 3 MODULE
10, 17 ȘI 26 NOIEMBRIE 2021

CUI SE ADRESEAZA SEMINARUL





Personalului din entitățile care aplică IFRS (operatori economici);
Profesioniștilor care oferă servicii de contabilitate, audit și consultanță fiscală;
Persoanelor interesate de raportarea contabilă potrivit IFRS (analiști, consultanți);
Altor persoane care doresc să-și actualizeze sau să-și dezvolte cunoștințele în domeniul aplicării IFRS.

CE OFERA SEMINARUL
 Seminarul cuprinde o componentă teoretică care urmărește punerea în evidență a prevederilor semnificative
din standardele contabile și din legislația relevantă;
 Prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor si a unor cheltuieli
va fi însoțită de exemple parctice și tratamente contabile.
 Beneficiul participării la seminar va consta fie în actualizarea informațiilor, fie in asimilarea de informații noi
privind aplicarea IFRS.
 Lectorul Georgeta Petre vine in intampinarea dumneavoastra cu o bogată experiență atât în ceea ce privește
problemele cu care se confruntă entitățile la aplicarea pentru prima dată a IFRS cât și problemele ivite pe
parcursul aplicării efective a acestor standarde.

MODUL DE DESFASURARE A SEMINARULUI
 Seminarul va fi interactiv.
 Lectorul va prezenta problematica înscrisă în program și va răspunde întrebărilor adresate de participanți pe
parcursul desfășurării seminarului.
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 Participanții pot adresa întrebări organizatorilor și înainte de desfășurarea seminarului, caz în care
răspunsurile la acestea se vor prezenta în cursul seminarului.
 Lectorul va face prezentările într-un limbaj inteligibil, astfel încât informațiile prezentate să fie accesibile
participanților, indiferent de gradul de aprofundare a cunoștințelor în domeniul IFRS.
 Programul va avea un număr de 12 ore (3 module cu durata de 4 ore).

Vor avea loc discutii referitoare la eventualele nelamuriri/spete trimise anterior cursului, dar si o sesiune
de intrebari si raspunsuri si chiar interventii pe parcursul prezentarii.

TEMATICA
SECTIUNEA I. Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare cu scop general







Organizarea contabilității în condițiile aplicării IFRS ca bază contabilă; Documente financiar-contabile;
Cadrul general conceptual de raportare financiară;
Politici contabile, erori contabile și estimări - IAS 8;
Evenimente ulterioare perioadei de raportare - IAS 10;
Prezentarea situațiilor financiare - IAS 1;
Aplicarea pentru prima data a IFRS – IFRS 1 „Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internațioanle
de Raportare Financiară” (in masura in care exista persoane interesate);

SECTIUNEA II. Recunoașterea și evaluarea activelor










Imobilizări necorporale - IAS 38;
Imobilizări corporale - IAS 16;
Deprecierea activelor - IAS 36;
Investiții imobiliare - IAS 40:
Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing - IFRS 16;
Active financiare - IFRS 9 „Instrumente financiare”;
Active imobilizate deținute în vederea vânzării și activități întrerupte - IFRS 5;
Stocuri - IAS 2;
Active recunoscute potrivit IFRS 15 “Venituri din contractele cu clientii”

SECTIUNEA III. Recunoașterea și evaluarea datoriilor








Recunoașterea costurilor îndatorării - IAS 23;
Recunoașterea și evaluarea provizioanelor - IAS 37 „Provizioane, datorii contingente și active
contingente;
Recunoașterea impozitului pe profit - IAS 12; IFRIC 23 – Incertitudine legata de tratamentele fiscale;
Recunoașterea beneficiilor angajaților - IAS 19;
Recunoașterea datoriilor aferente contractelor de leasing – IFRS 16 „Contracte de leasing”.
Datorii recunoscute potrivit IFRS 15 “Venituri din contractele cu clientii”
Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența
guvernamentală - IAS 20;

SECTIUNEA IV. Capital și rezerve







Capital social;
Acţiuni proprii răscumpărate;
Rezerve: Rezerve din reevaluare; Rezerve legale și alte rezerve;
Rezultatul perioadei ;
Rezultatul reportat, repartizarea profitului; acoperirea pierderii contabile;

SECTIUNEA V. Venituri si cheltuieli




Recunoașterea veniturilor din contractele cu clienții - IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienții”;
Recunoașterea cheltuielilor;
Prezentarea veniturilor si a cheltuielilor in contul de profit si pierdere.
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ORGANIZARE
 Program:

 Taxa instruire:

Vor fi 3 module a cate 4 ore fiecare, in intervalul 9:30 – 14:00, astfel:
Miercuri, 10 noiembrie 2021;
Miercuri, 17 noiembrie 2021;
Vineri, 26 noiembrie 2021.
1190 lei plus TVA
Se elibereaza adeverinta CAFR/ACCA
3% - 2 persoane; 5% - 3 persoane; 7% - peste 4 persoane

 Discounturi:
 Inscrieri:
Fax: (021) 319 12 96 / Email: wtib@wtib.ro / Tel: (021) 202 44 09/
 Persoana de contact: Silvan CONSTANTIN, Telefon: 0724 413 568

FORMULAR DE INSCRIERE
IFRS, nov 2021, ONLINE
NUME:

PRENUME:

FUNCTIA :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPANIA

DOMENIUL DE
ACTIVITATE

Nr. Reg Comertului:

CONT BANCAR IBAN:

COD FISCAL/CUI:

BANCA:

ADRESA:

ORAS:
Judet//Sector:

COD POSTAL:

TELEFON:

FAX:

EMAIL:

Data…………………………………

Semnatura si stampila ………………………………………….

3

