Академія PwC
МСФЗ: оренда,
фінансові інструменти,
резерви та податки на
прибуток

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.
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Основні теми тренінга:
№

Тема
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•
•
•
•
•
•
•

МСБО (IAS) 17 «Оренда»
Операційна та фінансова оренда
Складнощі класифікації (Інтерпретації до МСБО (IAS) 17 "Оренда")
Облік фінансової оренди орендарем та орендодавцем
Облік операційної оренди орендарем та орендодавцем
Витрати за орендованим активом
Продаж із подальшою орендою
Подання та розкриття інформації

2

•
•
•
•
•
•

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»: новий стандарт по оренді
Сфера застосування
Облік орендодавцем
Облік орендарем
Операції продажу з подальшою орендою
Дата вступу в силу та перехідні положення
Розкриття інформації

•
•
•
•
•
•
•
•

МСБО (IAS) 32 "Фінансові інструменти: подання у фінансовій звітності",
МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" та
МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації"
Визначення фінансового інструменту, первісне визнання
Класифікація фінансових активів та фінансових зобов'язань
Моделі подальшої оцінки та відображення у фінансовій звітності
Зміни класифікації
Знецінення фінансових активів
Визначення та оцінка вбудованих похідних інструментів
Хеджування
Порядок розкриття інформації про фінансові інструменти у звітності
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•
•
•
•
•

МСБО (IAS) 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
Визначення
Визнання у звітності
Підходи до найкращої оцінки
Умовні зобов'язання
Умовні активи
Розкриття у Примітках
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•
•
•
•
•
•

МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток»
Причини виникнення податкових різниць
Тимчасові різниці: балансовий метод
Визнання у звітності ВПЗ та ВПА
Відстрочені податки при консолідації
Невизначені податкові позиції
Розкриття у Примітках
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