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IFRS MÉRLEGKÉPES 
TOVÁBBKÉPZÉS 

AZ IFRS JELENLEGI HELYZETE, A BEVÉTELEK 
ELSZÁMOLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ STANDARD,  

IAS 12 JÖVEDELEMADÓK STANDARD 

Előadónk: 
 

Madarasiné dr. Szirmai Andrea 
adószakértő, adótanácsadó, 
tudományos, és nemzetközi 
dékánhelyettes BGFPFK 

 
 
Időpont és helyszín: 
 

2015. október 12. hétfő 
9 -12 óráig 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
Saldo Oktatási Centrum 
1061 Budapest, Paulay Ede u. 13.  
 
 
 
Részvételi díj: 

9 900 Ft + áfa / fő 

 

 
 
Jelentkezési feltételek: 
 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget von 
maga után. A részvételi díjat számlánk 
alapján, a rendezvény után szíveskedjen 
utalni.  
 
A részvételi díj felnőttoktatásról szól.  
A képzés nem tartalmaz ellátást.  
 
 
Az előadó Power Point prezentációját a 
résztvevők a helyszínen nyomtatott 
formában megkapják! 
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a részvételi 
díj 50% + áfa költségét adminisztrációs 
díjként számlázzuk. Lemondás hiányában 
a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 

 
 
 
 
 
 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
 

Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

  
Ajánló: 

Ajánljuk előadásunkat mindazon IFRS szakterületen dolgozó 
könyvelőnek, akik szeretnék a hatályos jogszabályokat gyakorlati 
oldalról megismerni, és megkapni a 4 kreditpontot IFRS 
szakterületen! 

 

 

Témakörök: 

Az IFRS jelenlegi helyzete ▪ A magyar bevezetés helyzete: az az 
1387/2015 kormányhatározat áttekintése ▪ IFRS újdonságok ▪ A 
bevételek elszámoláshoz kapcsolódó standard ▪ Az IAS 18 bevételek 
és IAS 11 Beruházási szerződések standardok elszámolási 
sajátosságainak áttekintése ▪ IFRS 15 Vevőkkel kötött 
szerződésekből származó bevételek elszámolásai ▪ IFRS 9 Pénzügyi 
instrumentumok ▪ IFRC 21 Egyéb adók ▪ Nehézséget okozó téma, az 
IAS 12 Jövedelemadók standard 

JELENTKEZÉS               „IFRS mérlegképes”             2015. okt. 12. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ E-mail: 
szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu ▪  

 
 

 
 

Jelentkező neve (születési név is):  ..........................................................  
 
 

Lakcíme:  .........................................................................................  
 

 

Születési hely, idő:  .............................  Anyja neve: ..............................  
 
 

NGM regisztrációs szám:   ........................  Beosztás: ...............................  
 

 

Telefon: ...............................  E-mail:  .............................................  
 
 

Számlázási név, cím: ............................................................................  
 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím:...........................................   
 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 

 
 
Kelt: 2015. .......................    P. H.           ....................................... 

 


