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Тема та стислий зміст практичного заняття
1. Баланс – звіт про фінансове становище
підприємства
1.Елементи балансу , їх визнання та оцінка: активи.
2.Елементи балансу, їх визнання та оцінка:
зобов’язання, забезпечення, власний капітал.
3.Структура та зміст балансу.
4.Класифікація статей балансу.
5.Формати балансу.
6.Події після дати балансу.
2. Звіти про прибутки ( збитки) та зміни у
власному капіталі
1.Призначення та елементи звіту про прибутки та
збитки.
2.Структура і зміст звіту про прибутки та збитки.
3.Формати звіту про прибутки та збитки.
4.Прибуток на акцію.
5.Розрахунок базисного прибутку на акцію.
6.Розрахунок розбавленого прибутку на акцію.
7.Звіт про зміни у власному капіталі.

Мета заняття
Вивчення елементів
балансу та їх оцінки і
визнання; структури та
формату балансу;
опанування складання
балансу за різними
форматами.

Вивчення елементів ,
структури та форматів
звіту про прибутки та
збитки;
елементів
,
структури та форматів
звіту про зміни у
власному
капіталі;
опанування
складання
звітів про прибутки та
збитки та звіту про зміни
власного капіталу.

Вивчення елементів ,
структури та форматів
звіту про рух грошових
коштів;
опанування
методики
складання
звіту про рух грошових
коштів.
4. Методичні засади відображення операцій з Опанування
особливостей
обліку
запасами
запасів
за
МСБО.
1.Визнання та первісна оцінка запасів.
2.Облік руху запасів.
3.Відображення запасів за чистою вартістю реалізації.
4.Уцінки запасів.
5.Витрати майбутніх періодів.
6.Рекламні запаси.
7.Розкриття інформації про запаси
3.Звіт про рух грошових коштів
1.Зміст і структура звіту про рух грошових коштів.
2.Подання та розкриття інформації про рух грошових
коштів.
3.Методика складання звіту про рух грошових коштів:
прямий та непрямий метод.

5. Методичні засади обліку основних засобів,
інвестиційної нерухомості та нематеріальних
активів
1.Визнання та оцінка основних засобів.
2.Амортизація основних засобів.
3.Переоцінка основних засобів.
4.Розкриття інформації про основні засоби.

Опанування
особливостей
обліку
нерухомості
та
нематеріальних активів
за МСБО.

5.Особливості обліку інвестиційної нерухомості.
6.Особливості обліку нематеріальних активів.
7.Особливості обліку гудвілу.
8.Облік незавершених капітальних інвестицій.
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6.Методичні засади обліку доходів, зобов’язань та
власного капіталу.
1.Визначення, оцінка та визнання доходу.
2.дохід від продажу продукції.
3.Дохід від надання послуг.
4.Дохід від використання активів підприємства
іншими сторонами.
5.Визначення та оцінка зобов’язань.
6.Визнаннята та оцінка забезпечень.
7.Облк доходів майбутніх періодів.
8.Облік власного капіталу.

Оволодіння методикою
обліку
доходів,
зобов’язань та власного
капіталу за МСБО.
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7.Методичні
рекомендації
з
трансформації
фінансової звітності українських підприємств в
фінансову звітність за МСФЗ.
1.МСФО – перехід.
2.Перше застосування МСФЗ.
3.Процедури переходу до МСФЗ.
4.Припинення визнання окремих ї старих активів та
зобов’язань.
5.Виключення з принципів оцінки.
6.Трансформаційні таблиці.

Оволодіння загальними
засадами
методики
трансформації
фінансової
звітності
українських підприємств
в фінансову звітність за
МСФЗ.
Оволодіння
процедурами
трансформації
фінансової звітності.
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