vzdelávanie - poradenstvo
Ponuka vzdelávacieho programu
IFRS – PRE POKROČILÝCH
PRAKTICKÉ ASPEKTY A ICH RIEŠENIE
TERMÍNY KONANIA: 14. – 15. novembra 2011
Variabilný symbol: 29 11 11
MIESTO KONANIA:
Business Center ARUBA, Galvaniho 7/D, Bratislava
ROZSAH PROGRAMU: 2 dni

URČENÉ
účetním, kontrolorům, auditorům, ředitelům, analytikům, pracovníkům IT a
dalším, kteří se podílí na sestavení reportů podle Mezinárodních standardů finančního
výkaznictví na území České nebo Slovenské republiky.

CIEĽ
Cílem školení je ukázat jak používat úsudek při tvorbě a obhajobě účetních
postupů. Školení cíle dosáhne tím, že vedle obecné diskuse o požadavcích IFRS, nabídne
příklady čerpané ze skutečné praxe, znázorňující postupy, které tím neefektivnějším a
nejúspornějším způsobem naplní všechny požadavky IFRS. Školení je zároveň vysoce
interaktivní a účastníkům nabízí široký prostor pro vlastní otázky a připomínky.

POPIS
Účastníci se seznámí nejen se samotnými standardy, ale
především, jak interpretovat text standardů a jak postupovat v souladu s
požadavky auditora, regulátora a uživatelů. Významnou část školení proto
tvoří velké množství praktických příkladů, vycházející ze
skutečné praxe. Ačkoliv se především věnuje řádné
aplikaci IFRS, školení zároveň nabízí stručné srovnání mezi
těmito standardy a českou/slovenskou národní úpravou.
Školení je zároveň vysoce interaktivní a účastníkům nabízí
široký prostor pro vlastní otázky a připomínky.
Praktické aspekty:
ačkoliv školení se především věnuje správné aplikaci IFRS, nelze
zabránit porovnání těchto systémů s národní úpravou. Školení se však v
žádném případě nesnaží poskytnout návod ke korekci účetní agendy
zpracované podle CZ/SK[1] předpisů tak, aby plně vyhovovala
požadavkům IFRS.
Angličtina v účetnictví:

Originální zdroj IFRS je psán v anglickém jazyce, výklad je veden v
českém jazyce a všechny odborné termíny a výrazy jsou během
přednášky překládány a vysvětleny. Podkladové materiály jsou psané v
českém a anglickém jazyce.
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Impairment (znehodnocení)
Leasing
Závazky
Vlastní kapitál
Výsledovka
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ČASOVÝ HARMONOGRAM
9,00 – 12,00 - prednáška
12,00 – 12,45 - obedná prestávka
12,45 – 17,00 – prednáška
Coffeebreak podľa potreby

PRACOVNÉ MATERIÁLY
Podklady k danej problematike vypracované lektorom v rozsahu cca. 60 strán

METÓDY VZDELÁVANIA
Pri realizácii vzdelávacieho programu bude používaná kombinácia rôznych metód
vzdelávania dospelých tak, aby bola zabezpečená efektivita vzdelávacieho
procesu:
• Prednáška , aktivizujúci a názorný výklad
• precvičovanie – tréningová forma, praktické cvičenia, príklady z praxe
• diskusia - konštruktívny rozhovor, konzultácie

SPÄTNÁ VÄZBA A VYHODNOTENIE VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
Po ukončení vzdelávacieho programu účastníci vyplnia dotazník o priebehu a kvalite
vzdelávania, v ktorom zhodnotia:
• prácu lektora (odborný výklad, dynamiku prejavu, súlad odborných a lektorských
zručností, atď.),
• spokojnosť, prípadne nespokojnosť s obsahovým zameraním kurzu,
• možnosť využitia získaných poznatkov v praxi
• organizačné zabezpečenie

PRIESTORY A TECHNIKA
•
•

dostatočne osvetlená učebňa s variabilným usporiadaním stolov a stoličiek
flipchart

CENA
299 € bez DPH / 358,80 € s DPH / osoba
Platba na predfaktúru
/zahŕňa – obed, občerstvenie, coffeebreak, lektor, materiály, organizačné zabezpečenie/
Banka: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 0423443428/0900
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, 010 01 Žilina
041/562 18 10 0910 780 619
www.tempo.sk info@tempo.sk
IČO: 364 33 292

IČ DPH: SK 2022039008
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA – BRATISLAVA
Názov:

Dátum:

Účastníci:
Spoločnosť:
Adresa:
IČO/DIČ/IČ DPH:

Číslo účtu:

E – mail:

Tel.:
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