Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій, Кафедра обліку,
аналізу і аудиту ОНПУ запрошує прийняти участь у Круглому столі присвяченому
актуальним питанням застосування МСФЗ, реформам аудиторської діяльності
України. Захід проводиться спільно із ТВ ВПГО «Союз аудиторів України» в
Одеській області. Круглий стіл відбудеться 10-14 грудня 2018 року – семінарпрактикум у 333 ауд. ГУКа ОНПУ.
Вартість участі у 1-ій та 2-ій частинах круглого столу:
Для аудиторів – 2000,00 грн.
Для бухгалтерів підприємств, установ та ін.. – 2500,00 грн
Для викладачів кафедр ІБЕІТ ОНПУ – участь безкоштовна.
Програма круглого столу:
Частина 1 – Семінар-практикум.
Доповідач: д.е.н., доц. Проскура К. П., аудитор, судовий експерт Міністерства
юстиції України атестований за спеціальністю «Дослідження документів щодо
економічної діяльності підприємств і організацій», «Дослідження фінансовокредитних операцій», володар диплома з міжнародної фінансової звітності Асоціації
Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (АССА)

Тема
Вступ до МСФЗ. Загальні принципи
організації обліку і підготовки фінансової
звітності.
Вступ до МС'Ф З
Концептуальні основи підготовки
фінансової звітності
IAS1, IAS 34, IAS 8, IAS 7

Результат навчання
Під час тренінгу слухачів знайомлять з концептуальною
основою, на яку спирається Рада з МСФЗ при створенні
стандартів та інтерпретацій, вимоги стандарту МСФЗ (IAS)
1 до структури фінансової звітності і до кожного її
елементу, а також вимоги МСФЗ (IAS) 8 до критеріїв
вибору і змін облікової політики. Також буде приділено
увагу особливостям складання проміжної фінансової
звітності та практичним аспектам підготовки звіту про рух
грошових коштів.

Облік запасів, основних засобів та
нематеріальних активів
IAS 2, IAS 38, IAS 36, IAS 16,
IFRS 5

Визнання та оцінка доходів
IFRS 15, IAS 21, IAS 37

Оцінка справедливої вартості та фінансові
інструменти не для фінансового сектора
IFRS 13, IFRS 9, IFRS 7

У процесі вивчення даного модуля будуть розглянуті всі
аспекти обліку основних засобів та нематеріальних активів.
Також, розглядаються визнання основних засобів, наступні
витрати, оцінка та переоцінка, припинення визнання
основних засобів, зниження вартості основних засобів
МС'ФЗ (IAS) 36. Первісне визнання і подальший облік
нематеріальних активів у відповідності зі стандартом
МСФЗ (IAS) 38. Ознаки знецінення, визнання і відновлення
збитку від знецінення відповідно до стандарту МСФЗ (IAS)
36. Особливості визнання та оцінки запасів та груп
вибуття.
Під час тренінгу буде розглянута п'ятикрокова модель
визнання договорів з покупцями, компоненти виручки,
включаючи практичні аспекти їх розрахунків, особливості
визнання модифікації договорів, визнання доходів по
операціях з ліцензіями (IFRS 15). Особливості визнання
доходів у валюті, відображення курсових різниць (IAS 21).
Створення резервів і умовних зобов’язань МСФЗ (IAS) 37
Модуль присвячений визнанню, класифікації,
вимірюванню, поданням і розкриття інформації про
фінансові інструменти для не фінансового сектору (ІFRS 9.
7). Також будуть розглянуті основні питання оцінки
активів і зобов'язань за справедливою вартістю (ІFRS 13).

Поточний модуль присвячений розгляду поточного
оподаткування, а також різних аспектів визнання, оцінки та
відображення у фінансовій звітності відкладеного
Податки на прибуток. Розкриття інформації
оподаткування, як найбільш складного. Будуть розглянуті
про пов’язаних осіб та події після звітної
особливості обліку відкладеного оподаткування в Україні.
дати
Будуть розглянуті види подій, що відбулися після звітної
IAS 10, IAS 24, IAS 12
дати та їх вплив на фінансову звітність МСФЗ (IAS) 10.
Також розглядаються види пов'язаних сторін та вимоги
щодо розкриття інформації по ним МСФЗ (IAS) 24.

Інвестиційна нерухомість та оренда
IAS 40, ІFRS 16

В даному модулі будуть проаналізовані всі аспекти обліку
інвестиційної нерухомості, розглядаються класифікація та
первісне визнання інвестиційної нерухомості, наступні
витрати, оцінка та переоцінка відповідно до МСФЗ (146) 40
«Інвестиційна нерухомість». Також будуть розглянуті типи
оренди та принцип класифікації, облік фінансової та
операційної оренди, продаж активу із зворотною орендою
відповідно до МС'ФЗ 16. Буде приділено увагу практичним
аспектам визначення вартості активу «Право на оренду» та
його амортизації. Також будуть розглянуті практичні
аспекти визнання договорів оренди та відокремлення
сервісної компоненти.

Частина ІІ.
Доповідачі: представники Ради АПУ, Царенко О. В., Рубітель О.Ю.
Теми тренінгів:
«Етапи запровадження реформи аудиту»

«Домінанти організації та функціонування системи забезпечення якості
аудиторських послуг в контексті Закону «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність»
«Нові
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вимоги

до
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внутрішньої
запровадження

організації

системи
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якості
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стимулювання персоналу для забезпечення якості послуг, вимоги до обсягу робочих
документів.»
Частина ІІІ. Підведення підсумків круглого столу
Доповідачі:
Голова ТВ ВПГО «Союз аудиторів України» в Одеській області Хоролець Т.І.
Директор ІБЕІТ ОНПУ, д.е.н., проф. Філиппова С.В.
Доцент кафедри ОАіА, к.е.н., доц. Балан А.А.

