FINVISION ACADEMY NODIGT U UIT OP HAAR
IFRS BOOTCAMP series 2
WAT & WANNEER (!! NIEUWE DATA !!)
Opleiding IFRS standaarden volledige dag:
IFRS 15

Revenue from contracts with customers

IFRS 16

Leases

IAS 36

Impairment of assets

IFRS 13

Fair value measurement

IFRS 7

Financial instruments: Disclosures

IFRS 9

Financial instruments

IAS 32

Financial instruments: Presentation

IFRS 3

Business combinations

IFRS 5

Non-current assets held for sale and discontinued operations

IAS 19

Employee benefits

IFRS 2

Share-based payment

IAS 12

Income taxes

IAS 40

Investment property

Woensdag 21 november 2018

Donderdag 22 november 2018

Vrijdag 23 november 2018

Dinsdag 18 december 2018

Woensdag 19 december 2018

Donderdag 20 december 2018

OBJECTIEF IFRS BOOTCAMP series
•

Uitdiepen van de standaarden aan de hand van voorbeelden en zo de vereisten begrijpen

•

Begrijpen van de meer complexere vereisten van elke standaard (meer dan een opfrissing)

•

Begrijpen van de impact van de recente en toekomstige wijzigingen aan de standaarden

•

Behandelen van specifiek vraagstukken van de deelnemers

•

Praktische toepassingen

•

Bespreking van pitfalls en best practices

•

Discussieforum met andere gebruikers en beroepsbeoefenaars

VOOR WIE zijn deze IFRS BOOTCAMP series bedoelt?
•

CFO’s, consolidators, controllers, accounting managers, reporting managers, …

LOCATIE: MeetDistrict (Ghelamco Arena) - Ottergemsesteenweg-Zuid 808, 9000 Gent
TAAL: Engels (tenzij groep volledig nederlandstalig is) met slides in het Engels
PROGRAMMA:
9:00 – 9:30

: Onthaal

9:30 – 11:00

: Deel 1

11:00 – 11:30

: Koffiepauze

11:20 – 13:00

: Deel 2

13:00 – 14:00

: Lunch (broodjes inbegrepen)

14:00 – 15:30

: Deel 3

15:30 – 15:50

: Koffiepauze

15:50 – 17:00

: Deel 4

SPREKERS:
•

Sam Verfaillie, partner

•

Dieter Engelen, partner

INSCHRIJVING: email uw gegevens (naam; contact gegevens; bedrijf; functie) evenals de
facturatiegegevens (bedrijfsnaam; BTW nummer; contactpersoon; eventueel PO nummer) naar
training@finvision.be. U zal vervolgens een factuur ontvangen. Uw inschrijving is definitief na
betaling van de factuur. U kan eveneens inschrijven per sessie of voor alle sessies. Gelieve aan te
geven in de email indien u slechts voor enkele sessies wenst in te schrijven.

PRIJS: € 150 per dagsessie of € 750 voor alle sessies

Over Finvision:
Finvision biedt een breed gamma aan van waarde toevoegende diensten op het gebied van
onder andere rapportering, IFRS, consolidatie, controlling, financieel management,
accountancy, tax, audit en outsourcing van financiële profielen, zowel aan de KMO
ondernemer als aan CFO’s van grote ondernemingen en multinationals.
Vanuit onze vestigingen op de as Kortrijk-Brussel-Hasselt en met bijna 100 financiële
professionals bieden wij onze klanten flexibele oplossingen aan op maat, op permanente of
tijdelijke basis, op full time of op parttime basis.
Wat maakt ons uniek? We combineren onze ervaring in verschillende expertisegebieden en
met een klantgerichte focus. We stellen ons in uw plaats om samen met u de beste oplossing
te vinden. Onze professionals vormen samen met jullie één team en hebben een
gemeenschappelijk uitgangspunt: toegevoegde waarde maximaliseren. Wij stellen ons
dagelijks de vraag : hoe kunnen wij u verder helpen?

Onze kantoren:
Finvision Kortrijk
Evolis 102
B-8530 Harelbeke
T: +32 (0) 56 20 66 70
kortrijk@finvision.be

Finvision Brussel
Zuiderlaan 14/12
B-1731 Zellik
T: +32 (0) 2 808 20 40
brussel@finvision.be

Finvision Hasselt
Kuringersteenweg 172
B-3500 Hasselt
T: +32 (0) 11 24 91 70
hasselt@finvision.be

Finvision Antwerpen
Berchemstadionstraat 76-6
B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 443 95 95
antwerpen@finvision.be

Finvision Sint-Niklaas

www.finvision.be

