Академія PwC
Міжнародні
Стандарти
Фінансової
Звітності
Необоротні та
оборотні активи

Цільова аудиторія
Спеціалісти-практики в області
міжнародного та українського обліку,
внутрішні аудитори та контролери,
представники інвестиційних
департаментів, спеціалісти з
впровадження програмного
забезпечення.
Мета тренінга
Отримати фундаментальні знання з
Міжнародних стандартів фінансової
звітності та практичні навички їх
застосування, що дозволить учаснику
тренінга взятися за самостійну
підготовку фінансової звітності
відповідно до МСФЗ у найкоротший
термін.

Практичні аспекти
Методологічні питання, що розглядаються
на семінарі, закріплюються на практичних
прикладах.
Сертифікати
По закінченні учасникам тренінга
видається Сертифікат про проходження
навчально-консультаційного тренінга.
Тривалість
16 академічних годин (2 дні)
У відкритому форматі навчання
проводиться з 09.30 до 17.00.
Проведення тренінга у
корпоративному форматі
У корпоративному форматі тренінг може
бути організовано спеціально для Вашої
компанії та включати аналіз ситуацій, що
відповідатимуть її інтересам.

Наші контакти
м. Київ, вул. Жилянська, 75, 10 поверх
+ 380 44 354 04 04
education.ukraine@ua.pwc.com
www.pwc.com/ua
facebook.com/PwCAcademyUkraine
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Основні теми тренінга:
№

Тема
Концептуальні основи МСФЗ

1

•
•
•

Основоположні припущення при складанні звітності
Якісні характеристики звітності за МСФЗ
Елементи звітності, критерії визнання та оцінка елементів фінансової звітності

МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності»
2

3

•
•
•

Загальні вимоги до подання фінансової звітності
Структура та склад звітності за МСФЗ
Примітки до фінансової звітності

МСБО (IAS) 8 «Облікові політики, зміни бухгалтерських оцінок та помилки»
•
•

Формування облікової політики за МСФЗ
Зміни облікової політики

•
•

Зміни бухгалтерських оцінок
Виправлення помилок

•
•
•

Методи списання
Подальша оцінка
Розкриття

МСБО (IAS) 2 «Запаси»
4

•
•
•

Класифікації
Визнання та початкова оцінка
Елементи вартості за видами запасів

МСБО (IAS) 16 «Основні засоби»

5

•
•
•
•
•
•
•

Визначення
Визнання, оцінка та елементи первісної вартості
Подальша оцінка основних засобів (модель переоціненої вартості)
Особливості нарахування амортизації за МСФЗ
Подальші витрати за об'єктами основних засобів
Вибуття
Розкриття у Примітках до фінансової звітності

МСБО (IAS) 40 «Інвестиційна власність»
6

•
•
•

Визначення інвестиційної власності
Особливості обліку об'єктів інвестиційної власності
Розкриття у Примітках до фінансової звітності

МСБО (IAS) 23 «Витрати за позиками»
7

•
•
•
•
•

Визначення витрат за позиками
Середня ставка капіталізації
Капіталізація процентних витрат за кредитами на будівництво основних засобів
Період капіталізації
Питання практики застосування

МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи»
8

•
•
•
•

Визначення. Приклади. Особливості визнання НМА у фінансовій звітності
Особливості визнання НМА, створених самою компанією, та гудвіла
Подальший облік відповідно до МСФЗ
Розкриття

МСБО (IAS) 36 «Знецінення активів»
9

•
•
•

•
Ознаки знецінення активів
•
Тест на знецінення
Справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж •

Цінність застосування
Визнання збитку від знецінення
Повернення збитку від знецінення

МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена
діяльність»
10

11

•
•
•

Визначення
Критерії визнання та перекласифікація
Подання у фінансовій звітності

МСБО (IAS) 20 «Облік державних субсидій та розкриття інформації про державну
допомогу»
•

Загальні вимоги до подання фінансової звітності

МСБО (IAS) 21 «Вплив зміни валютних курсів»
12

•
•
•

Визначення функціональної та іноземної валюти, валюта подання фінансової звітності
Визнання курсових різниць у фінансовій звітності
Розкриття інформації

