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Вебінар «МСФЗ 16: Оренда»

— Нова модель обліку.
— Визначення та спрощення, згідно з новим стандартом МСФЗ 16: Оренда.
— Застосування судження стосовно визначення ставки дисконту, строку оренди

та орендних платежів.
— Варіанти переходу і презентація у фінансовій звітності.
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На вебінарі учасники отримають знання стосовно нової моделі оренди передбаченої
стандартом МСФЗ 16: Оренда, а також ознайомляться з типовими спрощеннями та 
критичними питаннями, що допоможе мінімізувати час на відображення оренди в 
фінансовій звітності по МСФЗ.

Програма вебінару:

Вартість: 900 грн з урахуванням ПДВ
Тривалість: 2 години
Додаткова знижка 10% при купівлі від 4-ох місць в групі

Реєстрація на вебінар за посиланням 

https://ru.surveymonkey.com/r/kpmg-leases
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Кому даний тренінг буде корисним:

Бухгалтерам
Оволодівши даними інструментами, ви зможете застосовувати
професійне судження для аналізу конкретних облікових
ситуацій, а також систематизувати знання вимог до підготовки і застосування
нового стандарту МСФЗ 16: Оренда.

Фінансовим аналітикам і репортерам
Оволодівши даними інструментами, ви зможете самостійно коментувати вплив
допустимих методів обліку відповідно до МСФЗ 16 на фінансову звітність і 
коректно застосовувати техніку та інструменти, які дають можливість самостійно
підготувати пробний варіант звітності.

Керівникам фінансових відділів
Оволодівши даними інструментами, ви зможете контролювати і оптимізувати
процес впровадження МСФЗ 16 для свого підприємства і оцінити ефект впливу
нововведення на основні фінансові показники.
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– Ви зможете в найкоротші терміни усунути прогалини в знаннях і 
відточити навички практичного застосування МСФЗ 16 для більш якісної 
підготовки фінансової звітності;

– У вас буде можливість поставити вузькоспеціалізовані запитання зі 
застосування МСФЗ 16 досвідченому тренеру-консультанту;

– Після закінчення вебінару Ви отримаєте сертифікат і підвищите свою 
кваліфікацію і конкурентоспроможність на ринку професіоналів. 

Вебінар «МСФЗ 16: Оренда»

© 2020  ТОВ "КПМГ-Україна", компанія, яка зареєстрована згідно із законодавством України, член мережі незалежних фірм KPMG, що входять до асоціації KPMG International Cooperative 
("KPMG International"), що зареєстрована відповідно до законодавства Швейцарії. Усі права застережені. 

Мова вебінару: українська.
Для реєстрації надсилайте заявку на academy@kpmg.ua.
Детальна інформація за телефоном +380 50 489 2975

Оволодівши даним інструментарієм:

Більше вебінарів KPMG Insight Academy можна знайти за посиланням.

https://home.kpmg/ua/uk/home/kpmg-insight-academy/upcoming-events.html


KPMG Insight Academy

5

Спікер вебінару
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Сергій Небрат

Старший менеджер,
Департамент аудиту
Лідер KPMG Insight Academy

Е: snebrat@kpmg.ua

Сергій має більш ніж вісім років досвіду роботи в KPMG в Україні, надаючи 
аудиторські послуги українським та міжнародним компаніям. Його досвід 
включає участь у проведенні аудиту окремих та консолідованих фінансових 
звітностей, складених відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку України та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Сергій надає рекомендації щодо вдосконалення систем внутрішнього 
контролю, обліку та бізнес-процесів. Його клієнтський портфель охоплює 
компанії, що працюють у сфері промисловості, телекомунікацій, ринків 
споживання, а також сільськогосподарські підприємства. 

Сергій є визнаним тренером з більш ніж трирічним досвідом роботи в цій 
галузі, а також провів 100 + тренінгів та лекцій для різних аудиторій протягом 
своєї роботи в KPMG в Україні.

Кваліфікація: 

Член Асоціації професійних сертифікованих бухгалтерів (АССА)
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Назва KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками асоціації KPMG International.

academy@kpmg.ua
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