
Цільова аудиторія
Фахівці-практики в галузі міжнародного

та українського обліку, внутрішні аудитори та
контролери, представники інвестиційних
департаментів, фахівці із впровадження
програмного забезпечення.

Тривалість
8 академічних годин (1 день)

Практичні аспекти
Методологічні питання, що

розглядаються на семінарі, закріплюються на
прикладі побудови Звіту про рух грошових
коштів великої промислової компанії, що має
різноманітні операції з операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності.

У ході семінару будуть розглянуті різні
варіанти складання ЗРГК.

Побудова Звіту про рух грошових коштів
здійснюється за допомогою практичної моделі,
яка широко застосовується консультантами та
надається в електронній формі кожному
учаснику семінару.

У ході семінару будуть виконані практичні
завдання і тести.

Дата і місце проведення
930 – 1700, офіс PwC

Звіт про рух грошових
коштів.

Теорія і практика

Вартість навчання
Вартість навчання включає

семінарські заняття, відповіді викладача
на питання слухачів, навчальні
матеріали.

При реєстрації передбачена гнучка
система знижок на даний і наступні
семінари.

Цілі навчання
Передача знань і навичок,

необхідних і достатніх для самостійної
підготовки Звіту про рух грошових
коштів, за допомогою:
• вивчення методології
відображення грошових потоків у Звіті
про рух грошових коштів
• встановлення мінімальних вимог,
що пред’являються до систем
національного обліку та збору
інформації, моделей трансформації
фінансової звітності, дотримання яких
необхідне для правильної побудови Звіту
про рух грошових коштів
• навчання принципам роботи з
електронною моделлю побудови Звіту
про рух грошових коштів, що
використовується на практиці
аудиторами та консультантами (Excel)

Академія PwC



Програма курсу «Звіт про рух грошових коштів »

1 Мета складання ЗРГК

2 Визначення грошових коштів та грошових еквівалентів

3 Порядок розподілу грошових потоків за видами діяльності:
3.1. Поняття операційної, инвестиційної та фінансової діяльності
3.2. Грошові потоки, за якими існує вибір варіанта відображення в ЗРГК

4 Методи побудови ЗРГК:
4.1. Прямий метод
4.2. Непрямий метод

5 Види грошових потоків з операційної, інвестиційної та фінансової діяльності

6 Алгоритм побудови ЗРГК непрямим методом з операційної діяльності:
6.1. Виведення формули, на якій базується непрямий метод побудови ЗРГК
6.2. Негрошові статті
6.3. Зміна рахунків поточних активів і зобов’язань
6.4. Статті, що відносяться до інвестиційної та фінансової діяльності

7 Алгоритм побудови ЗРГК з інвестиційної діяльності

8 Алгоритм побудови ЗРГК з фінансової діяльності

9 Порядок відображення в моделі побудови ЗРГК операцій, що призводять до формування
грошових потоків

Сертифікати
Після закінчення семінару учасникам видається Сертифікат про проходження учбово-
консультаційного семінару «Звіт про рух грошових коштів ».
CPD units: 8
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Наші контакти
Наш офіс розташований у центральній частині Києва. Ми пропонуємо нашим клієнтам заняття
у комфортабельних та повністю обладнаних офісних приміщеннях.

Ірина Блінова - керівник Академії PwC в  Україні.
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