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Онлайн-курс «МСФЗ 16: Оренда»

— Нова модель обліку згідно з МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»;
— Визначення оренди та спрощення згідно з МСФЗ 16;
— Термін оренди і вплив КТМФЗ (IFRIC) від листопада 2019 року на його

визначення;
— Спрощення з обліку модифікацій, пов'язаних з впливом COVID-19;
— Варіанти переходу і презентація у фінансовій звітності;
— Презентація практичного кейса.
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На курсі 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 онлайн-курсу:

Вартість: 2100 грн з урахуванням ПДВ
Тривалість: 4 години
Мова вебінару: українська.
Додаткова знижка 10% при купівлі від 4-ох місць в групі

Реєстрація на вебінар за посиланням або поштою academy@kpmg.ua

mailto:academy@kpmg.ua
https://www.surveymonkey.com/r/ifrs16-kpmg
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Кому даний курс 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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