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Програма тренінгу

— Нова модель обліку згідно з МСФЗ (IFRS) 16: Оренда;
— Визначення та спрощення згідно за МСФЗ 16;
— Оренда і «неорендні» компоненти договору;
— 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;
— Вирішення практичного кейсу на ноутбуках, що надаються 

Академією.

На тренінгу учасники зможуть застосувати отримані знання на прикладі чотирьох
інтерактивних практичних кейсів, які ілюструють всі етапи аналізу договору 
оренди, починаючи від визнання і модифікації договору оренди до написання
відповідних бухгалтерських проводок.
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Після проведенного навчання:

Вартість: 3900 грн з урахуванням ПДВ
Тривалість: 10:00 – 15:00
Найближча дата проведення за посиланням.
Мова тренінгу: українська
Додаткова знижка 10% при купівлі від 4-ох місць в групі

Реєстрація за посиланням

– Ви зможете в найкоротші терміни усунути прогалини в знаннях і відточити
навички практичного застосування МСФЗ (IFRS) 16 для більш якісної
підготовки фінансової звітності;

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

– Після закінчення тренінгів ви отримаєте сертифікат і підвищите свою 
кваліфікацію і конкурентоспроможність на ринку професіоналів.

http://kpmginsightacademy.com.ua/products/events?utm_source=promo&utm_medium=cash_flow
https://ru.surveymonkey.com/r/2BWBZ3S
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Кому буде 
корисний тренінг:

— бухгалтерам;

— фінансовим 
аналітикам;

— економістам;

— співробітникам 
фінансового 
відділу;

— співробітникам 
відділу звітності.

Реєстрація за посиланням

Бухгалтерам
Ви зможете застосовувати професійне судження для аналізу
конкретних облікових ситуацій, а також систематизувати
знання вимог до підготовки і застосування нового стандарту 
МСФЗ (IFRS): 16 Оренда.

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

Керівникам фінансових відділів
Ви зможете контролювати і оптимізувати процес
впровадження МСФЗ (IFRS) 16 для свого підприємства і 
оцінити ефект впливу нововведення на основні фінансові
показники.

https://ru.surveymonkey.com/r/2BWBZ3S
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Сергій Небрат
Старший менеджер, відділ аудиту,

лідер KPMG Insight Academy, KPMG в Україні

Сергій має більш ніж 8 років досвіду роботи в 
KPMG в Україні, надаючи аудиторські послуги 
українським та міжнародним компаніям. 

Досвід Сергія включає участь у проведенні 
аудитів окремих та консолідованих фінансових 
звітів, 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. 

Клієнтський портфель Сергія охоплює компанії, 
що працюють у сфері промисловості, 
телекомунікацій, ринків споживання, а також 
сільськогосподарські підприємства. 

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

Реєстрація* за посиланням

Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, 
звертайтесь до адміністраторів Академії:

Email:
academy@kpmg.ua

Телефон:
+38 050 489 2975

* тренінг проводиться з урахуванням усіх карантинних обмежень, деталі будуть направлені учасникам 
особисто після оплати участі. Організатори залишають за собою право змінювати дату та час проведення 
тренінгу, а також переносити/відміняти захід у випадку зміни епідеміологічної ситуації в Україні.

https://ru.surveymonkey.com/r/2BWBZ3S
mailto:academy@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.

KPMG Insight Academy

http://kpmg.ru/
https://home.kpmg.com/ua/uk/home.html
https://www.linkedin.com/company/kpmgukraine/
https://www.facebook.com/KPMGUkraine/
http://bit.ly/2N5DhCB
http://bit.ly/2N0x3ne
http://bit.ly/2q7dn8j
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