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Програма онлайн-курсу:

Реєстрація на онлайн-курс за посиланням 

Модуль 1 -
Облiк
основних 
засобiв

— Визнання основних засобів.
— Моделі обліку основних засобів. 
— Припинення визнання основних засобів.
— Розкриття інформації у фінансовій звітності.

Модуль 2 -
Зменшення 
корисностi
активiв

— Необхідність тестування.
— Визначення рівня тестування.
— Визначення суми очікуваного відшкодування.
— Розкриття інформації у фінансовій звітності.
— Вплив Covid-19 на тестування на предмет зменшення 
корисностi та розкриття у фiнансовiй звiтностi

https://ru.surveymonkey.com/r/6MJQF5T
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Кому буде корисний даний вебінар:

— бухгалтерам;
— фінансовим аналітикам;
— економістам;
— співробітникам фінансового відділів;
— працівникам відділів облiку та звітності.

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

У часи швидких та непередбачуваних змiн, спричинених спалахом Covid-19, тестування 
активiв на предмет зменшення корисності стає особливим викликом через суттєве 
зростання невизначеностi. Пiд час нашого вебiнару ми розглянемо як основнi аспекти 
облiку основних засобiв та тестування на предмет зменшення корисностi за МСФЗ, так 
i фактори, що потребують особливої уваги в поточних умовах.
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Професійний досвід Олени включає проведення аудиту фінансової звітності, складеної відповідно 
до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
України, облікових політик групи, а також консультацій щодо переходу на МСФЗ та допомоги у 
трансформації фінансової звітності відповідно до МСФЗ.

Олена Рабцун
Менеджер, відділ аудиту, викладачка 

курсу з підготовки до іспиту «ДипІФР»
KPMG в Україні

Освіта та кваліфікація:
– Диплом бакалавра, Національний університет 

«Києво-Могилянська академія»;
– Диплом магістра, Університет Антверпена, Бельгія;
– Диплом магістра, Коледж Європи, Варшава, 

Польща;
– Член Асоціації професійних сертифікованих 

бухгалтерів (АССА) з 2014 року.

Олена має більше одинадцяти досвіду роботи в KPMG, 
де відповідає за надання аудиторських послуг суб'єктам 
господарювання, які працюють у споживчому, 
промисловому та сільськогосподарському секторах.
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Як зареєструватися

Реєстрація на курс за посиланням

Якщо у вас виникнуть будь-які 
питання, звертайтесь за телефоном 
+38 050 489 29 75 або поштою 
academy@kpmg.ua

https://ru.surveymonkey.com/r/DCW3256
mailto:academy@kpmg.ua


kpmg.ua
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KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками асоціації KPMG International.

Інформація, що подана у цій публікації, носить загальний характер і не висвітлює стан справ будь-якого окремого 
підприємства або фізичної особи. Незважаючи на те, що ми намагаємося подавати точну і своєчасну інформацію,
ми не гарантуємо, що ця інформація є правильною на дату її отримання або буде достовірною у майбутньому.
Ніхто не повинен діяти і покладатися на таку інформацію без відповідної професійної консультації, наданою після 
детального вивчення стану справ.
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https://www.linkedin.com/company/kpmgukraine/
https://www.facebook.com/KPMGUkraine/
http://bit.ly/2N5DhCB
http://bit.ly/2N0x3ne
http://bit.ly/2q7dn8j

	Онлайн-курс «МСФЗ: облiк основних засобів, зменшення корисностi нематеріальних активів та вплив COVID-19»�
	«МСФЗ: облiк основних засобів, зменшення �корисностi нематеріальних активів та вплив COVID-19»
	Кому буде корисний даний вебінар:�
	Slide Number 4
	Як зареєструватися
	Slide Number 6

