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Новий МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який набуває
чинності у 2018 році, також матиме вплив на комерційні
підприємства. Підготуйтеся до цих змін, які швидко
наближаються, на нашому семінарі.

Цей семінар для Вас, якщо:

− Ви складаєте фінансову звітність або пакет
консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ

− Ваша компанія має дебіторську заборгованість за
основною діяльністю, грошові кошти, інші фінансові
активи чи банківські кредити

− Ви не надто майстерні в аналізі впливу МСФЗ 9 на Вашу
організацію або Ви маєте сумніви щодо того, чи взагалі
МСФЗ 9 має реальний вплив на Вашу компанію

− Ви бажаєте протестувати нове на практиці, а не
просто прослухати лекцію

− Ви прагнете дізнатися про інструментарій, який
допоможе у запровадженні МСФЗ 9

У ході семінару Ви отримаєте унікальний 
практичний досвід від процесу 
запровадження МСФЗ 9 на прикладі компанії 
з нефінансового сектору.   

Ознайомтеся з фрагментом із нашої 
публікації 
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Методика навчання 
Академії PwC
ґрунтується на 
таких принципах:

• Аналіз практичних 
ситуацій і прикладів
• Створення атмосфери 
зацікавленості на 
заняттях, залучення 
учасників до дискусії 
• Використання нашого 
досвіду роботи зі звітністю 
українських та 
міжнародних компаній за 
МСФЗ
• Використання 
спеціально розроблених 
навчальних матеріалів та 
практичних завдань 

https://www.pwc.pl/en/pdf/2017/case-study-not-only-for-banks-discover-ifrs9.pdf


1. Вступ до МСФЗ 9

2. Визначення фінансового інструменту: які активи та 
зобов'язання входять у сферу застосування МСФЗ 9?

3. Дольові та боргові інструменти – приклади класифікації

4. Класифікація та оцінка акцій - практичні аспекти

5. Як оцінити бізнес-модель для комерційних підприємств?

6. Практичне застосування тесту на відповідність критерію 
«виключно виплати основної суми боргу та процентів» і 
порівняльне тестування 

7. Кредити, надані пов'язаним сторонам, – як застосовується 
МСФЗ 9?

8. Як розрахувати резерви на покриття збитків від знецінення 
індивідуальних боргових інструментів?

9. Спрощені методи для оцінки знецінення дебіторської 
заборгованості за основною діяльністю –
методи «матриця прострочення» та «матриця міграцій між 
категоріями»?

10. МСФЗ 9 та його застосування до залишків грошових коштів 

11. Вплив МСФЗ 9 на фінансові зобов'язання, умови яких були 
змінені, тобто на банківські кредити з переглянутими умовами
12. Зміни в обліку хеджування

13. Як дотриматися вимог Європейського управління з 
нагляду за ринком цінних паперів (ESMA) до розкриття 
інформації про вплив МСФЗ 9 на фінансову звітність за 2017 
рік?

14. Який інструментарій доступний для запровадження МСФЗ 9 
комерційними підприємствами?

Програма семінару 

Семінар з МСФЗ 9
Не тільки для банків – Практичні 
особливості дотримання МСФЗ 9 
комерційними підприємствами

Наші контакти
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+ 380 44  354 04 04
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www.pwc.com/ua
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Тривалість:

 Час проведення: 9.30 –
17.00

 1 день (8 академічних 
годин)

Сертифікати:

Після закінчення тренінгу 
учасникам видається 
сертифікат про проходження 
навчально-консультаційного 
тренінгу.

Проведення тренінгу 
у корпоративному 
форматі

У корпоративному 
форматі тренінг може 
бути організовано 
спеціально для Вашої 
компанії та з урахуванням 
специфіки галузі, 
включаючи аналіз 
ситуацій і процесів, що 
відповідатимуть 
інтересам саме Вашої 
компанії. 


