Академія PwC

МСФЗ 9: питання
практичного застосування
для банків

Цільова аудиторія
Спеціалісти з міжнародної та управлінської звітності, бухгалтери, спеціалісти, які
відповідають за ризик-менеджмент, керівники вищої та середньої ланки.

Цілі тренінгу
• Детального обговорити вимоги МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та їх трактування з точки
зору практичного застосування
• Розглянути основні практичні питання, які виникають у процесі впровадження МСФЗ 9
компаніями фінансового сектору та банками

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

Академія PwC
Основні теми тренінгу
1. Класифікація та підходи до оцінки активів та зобов'язань відповідно до МСФЗ9:

 ключові вимоги до складання листа опитування для проведення тесту SPPI;
 визначення дат для проведення тесту SPPI та оцінки бізнес-моделей;
 особливості аналізу реструктуризації кредитів для цілей класифікації та оцінки за
МСФЗ9.
2. Подальша оцінка фінансових інструментів, рекласифікація та припинення визнання.
3. Побудова моделі очікуваних кредитних збитків:

 основні вимоги МСФЗ9 до розрахунку резервів під знецінення;
 практичні підходи до моделювання для роздрібних та корпоративних портфелей;
 необхідність обліку макроекономічних прогнозів при побудові сценаріїв для
визначення майбутніх кредитних збитків;

 практична реалізація вимог до аналізу переліку можливих сценаріїв настання
кредитних збитків.

Очікуваний результат
Отримання знань, які допоможуть перейти до активної фази впровадження МСФЗ9.

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.

Тривалість:

Сертифікати:

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

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

Зміни дати, часу, місця проведення та змісту семінару:
Організатори залишаються за собою право змінювати дату, час, місце та зміст тренінгу, а
також відміняти тренінг у випадку достатнього попиту чи з інших причин, які не залежать від
нас.
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