
Облік оренди: революційні зміни

Ці зміни неминуче матимуть 
колосальний вплив на численні бізнес-
процеси, системи ІТ  та механізми 
внутрішнього контролю орендарів, 
зокрема:

МСФЗ 16 «Оренда» зазнає істотних змін. Ви готові?

У чому полягають нові особливості?

Поняття 
«операційна
оренда» зникне

Усі типи договорів оренди у  
сфері застосування МСФЗ 16  
визнаватимуться на балансі як  
фінансове зобов'язання та як
право користування активом.

1 січня 2019 року

 Орендарям знадобиться збирати значно більше  
даних щодо їхніх договорів оренди для 
підготовки фінансової звітності, яка відповідає 
нормативним вимогам

 Для впровадження цього нового стандарту  
вимагається більш комплексний підхід, який не 
обмежується виключно бухгалтерськими та 
фінансовими аспектами

 Електронні таблиці, які широко  
використовуються для управління договорами 
оренди, відтепер можуть бути економічно 
неефективними і не забезпечувати достатньої 
точності даних

 Для дотримання вимог до даних і технічних  
бухгалтерських аспектів нового стандарту 
оренди вимагатиметься впровадження 
спеціалізованої інформаційної технології

Ключові виклики на шляху до 
успішного впровадження МСФЗ 16:

 Ефективна організація процесу переходу

 Досягнення достатньої деталізації та 
оптимальної якості даних оренди

 Забезпечення максимально ефективного  
функціонування існуючої інфраструктури 
даних і систем компаній

 Сприяння прийняттю безпомилкових  
бухгалтерських рішень від самого початку

PwC допоможе Вам забезпечити  
ефективний і результативний перехід  на 
облік відповідно до МСФЗ 16.

Ми пропонуємо:

Переваги співпраці з PwC

 Наша комплексна практика консультаційних 
послуг в області бухгалтерського обліку, 
управління даними та трансформації бізнес-
процесів здатна ефективно реалізувати 
якісний процес переходу на облік відповідно 
до вимог нового стандарту

 Наше програмне рішення «myLease» є 
запорукою вашого успішного переходу 
завдяки потужному потенціалу цифрових 
технологій

 Універсальність нашого підходу дозволить 
вам обрати оптимальне з точки зору саме 
ваших вимог рішення, запропоноване PwC

Оцінку впливу та підготовку ретельно  
продуманого життєздатного плану  
проекту з урахуванням Ваших  
індивідуальних потреб

Збирання, обґрунтування та 
управління даними Ваших угод оренди

Вибір та впровадження 
довгострокового рішення

Кількісну оцінку змін, розробку нових  
процесів і надання орієнтованих на  
користувача результатів, які можуть  
використовуватися для взаємодії із  
широким колом зацікавлених сторін
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Відкрийте та реалізуйте свій потенціал

Метою семінару PwC Україна «Перехід на облік за МСФЗ 16» є допомогти Вам у впровадженні  
та якісному застосуванні нового стандарту про оренду.

На семінарі будуть розглянуті такі теми:

 Визначення договорів оренди

 Визначення тих договорів оренди, до яких мають застосовуватися нові вимоги МСФЗ 16. Окремо 
будуть розглянуті договори оренди з можливістю пролонгації

 Розрахунок майбутніх орендних платежів,  процентної ставки на позикові кошти та інших витрат 
(прямих витрат, витрат на демонтаж та переміщення активу)

 Перегляд умов оренди та його відображення в обліку

 Практичний підхід до орендних розрахунків и у  відповідності до вимог МСФЗ 16

 Підхід до розробки плану переходу на облік за МСФЗ 16

Контактні дані
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Проведення семінару в корпоративному форматі

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

Сертифікати:

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

Тривалість:

 Час проведення: 9.30 – 17.00
 1 день (8 академічних годин)

Зміна дати, часу, місця проведення та змісту семінару:

Організатори семінару залишають за собою право змінювати дату, час, місце та зміст семінару, а також 

відміняти семінар у випадку недостатнього попиту чи з інших причин, які не залежать від нас.
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