„АСИМО ФИНАНС”,
със съдействието на “EXPERT EVENTS”, организира:
НАЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТЕН СЕМИНАР:

"АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА 2014 Г. ГОДИШНО
СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСС И ИЗГОТВЯНЕ НА
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2014 Г.”

16 и 17 февруари 2015 г.
Best Western Premier хотел Тракия, гр. София, ул. „Солунска" 30

Лектор: доц. д-р БОЙКА БРЕЗОЕВА, д.е.с., регистриран одитор
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:
Първи ден: 16 февруари 2015 г. - понеделник:

"ПРОМЕНИТЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
ЗА 2014 Г.”

08.30 – 08.45 ч. - Регистрация на участниците

08.45 – 09.00 ч. - Откриване на семинара и запознаване между участниците

09.00 - 11.00 ч. - Тема 1 – Изменение на МСС 32 Финансови инструменти: представяне
относно изискванията за компенсиране на финансови активи и финансови пасиви;
изменение на МСС 36 Обезценка на активи относно оповестяване на възстановимата
стойност

11.00 – 11.30 ч. - Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. – Тема 2 - Нова дефиниция за контрол и нейното прилагане съгласно
новия МСФО 10 Консолидирани финансови отчети; класификация на съвместните
предприятия (споразумения) и изисквания за отчитане според новия МСФО 11
Съвместни предприятия

13.00 – 14.00 ч. - Обедна почивка - обяд в ресторанта на Best Western Premier хотел
Тракия

14.00 – 15.30 ч. – Тема 3 – Изисквания за оповестяване на участия в съвместни
предприятия според новия МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други
предприятия; изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 11
Съвместни предприятия и МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други
предприятия относно насоките за преходните разпоредби

15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Тема 4 - Изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети,
МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия и МСС 27
Индивидуални финансови отчети във връзка с инвестиционните предприятия;
промени в МСС 27 Индивидуални финансови отчети в резултат на новия МСФО 10
Консолидирани финансови отчети; промени в МСС 28 Инвестиции в асоциирани
предприятия и съвместни предприятия в резултат на новия МСФО 11 Съвместни
предприятия; ново разяснение КРМСФО 21 Налози

Втори ден: 17 февруари 2015 г. - вторник:

"ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО МСС И
ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2014 Г.”

09.00 - 11.00 ч. - Тема 1 – Преглед на прилаганата счетоводна политика на
предприятието в съответствие с промените в МСС за 2014 г. Предизвикателствата на
Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолидираните
финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и нейното
транспониране в националното счетоводно законодателство. Отчитане на приходи и
разходи: текущо начисляване и съпоставимост, разпределение на печалбата, актове на
данъчни и финансови ревизии, решения от съдебни спорове и присъдени вземания,
преписки по рекламации, лихви по заеми и финансов лизинг и др.

11.00 – 11.30 ч. - Кафе пауза

11.30 – 13.00 ч. – Тема 2 - Годишна оценка на активите и пасивите на предприятието и
обезценка на активи. Изисквания за оповестяване според приложимите счетоводни
стандарти. Данъчно третиране на приходи и разходи (нереализирани печалби или
загуби) от преоценки и обезценки. Установяване и отчитане на грешки от минали
години – счетоводни и данъчни аспекти. Събития след датата на годишния финансов
отчет. Изготвяне на годишния финансов отчет за 2014 г. съгласно изискванията на
МСС

13.00 – 13.30 ч. - ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА И ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ
ЗА УЧАСТИЕ

