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IFRS Update – Eveniment dedicat 
societăților de investiții financiare 

 

Având în vedere complexitatea standardelor de raportare financiară ce 

vor intra în vigoare în perioada următoare, vă invităm la un curs de 

pregătire profesională dedicat societăților de investiții financiare, în 

cadrul căruia vom discuta schimbările introduse de IFRS 9 „Instrumente 

financiare”, IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienții” și IFRS 16 

„Contracte de leasing”, precum și implicațiile fiscale aferente.  

Cursul se va desfășura la sediul KPMG din București, în data de 23 mai 

2017. 

Agenda  

Vă rugăm să consultați agenda detaliată a cursului. 

Instructori 

Angela Manolache, Partener - Guvernanță, Risc și Raportare 

Georgiana Niță, Senior Manager - Guvernanță, Risc și Raportare 

Cristina Gutu, Manager - KPMG Training Academy 

Ionuț Măstăcăneanu, Director - Servicii de fiscalitate 

Cui se adresează? 

Cursul se adresează profesioniștilor din domeniile financiar-contabil, 

administrare a riscului și administrare a investițiilor din cadrul societăților 

de investiții financiare interesați să înțeleagă prevederile noilor 

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

practică/ aplicată. 

Cursul 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. 
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Data 
23 mai 2017 
 
Loc de desfășurare 
Sediul KPMG 
România Victoria 
Business Park, DN1, 
Şos. Bucureşti-
Ploieşti nr. 69-71, 
Sector 1, Bucureşti  

Limba 

Română 

Pentru înscrierea a 
minimum 2 
participanți se acordă 
o reducere de 10% 
din valoarea totală, 
iar pentru înscrierea a 
minimum 3 
participanți o 
reducere de 15%. 
  
Participanții vor primi 
materiale de curs.  
Sunt incluse masa de 
prânz și gustările. 
  
Organizarea cursului 
este condiționată de 
înregistrarea unui 
număr minim de 
participanți.  

Înscriere 

Până la 18 mai 2017, 
prin confirmare 
telefonică sau prin 
email la: 

Valentina Mădălina 
Nica 

T +40 756 068 110 
vanton@kpmg.com 
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