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Curs: "Provocări în adoptarea și aplicarea 
noului standard IFRS 15 - Venituri din 
contractele cu clienții. Impactul potențial 
asupra entităților. Tranziția la noul 
standard. Studii de caz " 

KPMG vă invită să discutăm și să dezbatem principalele elemente care 

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

Standard Internațional de Raportare Financiară IFRS 15 – Venituri din 

contractele cu clienții. Noile prevederi impun anumite schimbări, precum 

și oportunități, de aceea este benefic să le identificăm și să analizăm 

cum trebuie aplicate, respectiv valorificate.  

Noul standard contabil privind recunoașterea veniturilor IFRS 15 va intra 

în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018, dar aplicarea în avans 

este permisă. IFRS 15 va afecta modul în care cele mai multe entități își 

vor contabiliza și prezenta veniturile. De asemenea, noile cerințe de 

prezentare sunt mai complexe. Pentru anumite companii vor fi astfel 

necesare unele modificări ale sistemelor informatice și ale proceselor 

interne în vederea colectării și raportării datelor necesare. 

În situațiile financiare întocmite în conformitate cu IFRS pentru exercițiul 

financiar încheiat la 31 decembrie 2016 va fi necesar să se raporteze 

modul în care noul standard va afecta situațiile financiare. Prin urmare, 

acum este momentul potrivit pentru a vă pregăti pentru aceste schimbări 

contabile, care pot influența decizii de afaceri, recunoașterea, evaluarea 

și prezentarea informațiilor în situațiile financiare. 

Pentru a fi siguri că vom acoperi cele mai importante teme pentru 

participanți, vă rugăm să ne transmiteți, la momentul înscrierii, aspectele 

practice pe care ați dori să le dezbatem. 

Cui se adresează?  

Cursul se adresează profesioniștilor din domeniul financiar-contabil 

interesați să înțeleagă prevederile noului Standard Internațional de 

Raportare Financiară (IFRS 15), atât dintr-o perspectivă teoretică, cât și 

dintr-o perspectivă practică/ aplicată. 

Obiectivele cursului: 

Pe parcursul cursului, veți avea ocazia să vă consolidați cunoștințele cu 

privire la IFRS 15 și la interpretările acestuia. Programul va fi extrem de 

util în a vă familiariza cu cerințele noului standard contabil și vă va oferi o 
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Organizarea cursului este 
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membrii ACCA pot obține 3 
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abordare practică în înțelegerea cerințelor de raportare, precum și o 

viziune de ansamblu asupra procesului de tranziție la noul standard. 

Specialiști KPMG cu o vastă experiență practică vor prezenta diverse 

studii de caz, cu scopul de a identifica impactul noului standard asupra 

entităților din diferite industrii, de exemplu: telecomunicații, construcții, 

industria auto, industria energiei electrice și termice, software, comerț cu 

amănuntul, divertisment și media, transport și logistică, etc. 

 

Instructori: 

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul 

contabil: 

 Ana Costea, Senior Manager, Servicii de Consultanță, 

Guvernanță, Risc și Raportare, FCCA 

 Cristina Guțu, Manager, KPMG Training Academy, FCCA, 

DipIFR 

Agenda: 

08.45 – 09.15 Înregistrarea participanților  

09.15 – 11.00 

 Obiectiv și privire de ansamblu 

 Cele 5 etape de parcurs pentru recunoașterea veniturilor  

 Drepturi de proprietate intelectuală 

11.00 – 11.15 Pauză de cafea 

11.15 – 13.00 

 Alte aspecte 

 Cerințe de prezentare 

 Tranziția la noul standard 

13.00 – 14.00 Prânz 

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 
eveniment, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și vă stăm la 
dispoziție pentru orice întrebări în acest sens. 
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Ați primit acest mesaj de la KPMG Romania. Dacă doriți să fiți dezabonat de la 
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