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На №

Колективне підприємство
«Інформаційно-консультаційний центр
Українського товариства оцінювачів»

від

01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,
18/7, оф. 209
Щодо погодження проведення семінару

Фонд державного майна України розглянув лист Колективного
підприємства «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства
оцінювачів» від 01 лютого 2017 року № 13 щодо погодження проведення
семінару за темою: «Оцінка для фінансової звітності за міжнародними
стандартами», який відбудеться 02 березня 2017 року за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, 55, секційний зал Великого конференц-залу НАН
України. Початок проведення конференції о 9.00 (програма проведення
семінару додається).
За участь у семінарі оцінювачам буде зараховано 12 залікових одиниць
за спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти
інтелектуальної власності)» в межах напряму оцінки майна «Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних
активів, у т.ч. прав на об’єкти інтелектуальної власності».

В. Державін

Заступник Голови Фонду
/

ґ

Дворнік
285 - 17-13

/

Програма семінару
8:45-9:30

Реєстрація учасників семінару

9:30-10:15

Політики обліку основних засобів

(доповідач - Рубай Олена Вікторівна)
10:15-10:45

Поняття справедливої вартості в контексті положень МСФЗ

(доповідач Рубай Олена Вікторівна)
-

10:45-11:15

Загальні вимоги МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»

(доповідач - Рубай Олена Вікторівна)
11:15-11 -3 0

Мала перерва

11:30-12:15

Загальні вимоги МСО 300 «Оцінка для фінансової звітності»

(доповідач Кравченко Олена Володимирівна)
-

12:15-13:00

Оцінка справедливої вартості на дату переходу на МСФЗ (умов
на історична вартість)

(доповідач Ромасенко Олександр Володимирович)
-

1 3:00-13 :4 5

Велика перерва

13:45-14:45

Періодична оцінка справедливої вартості

(доповідач - Ромасенко Олександр Володимирович)
14:45-15:45

Загальні принципи оцінки економічного знецінення

(доповідач —Чиркін Андрій Миколайович)
15:45-16 :0 0

Мала перерва

16:00-16:45

Тестування на знецінення відповідно до МСБО 36 «Знецінення
активів» (УШ, РУЬСЗ)

(доповідач
16:45-17:45

-

Чиркін Андрій Миколайович)

Оцінка з метою розподілу ціни придбання відповідно до
МСФЗ 3 «Бізнес комбінації»

(доповідач
17:45-18:45

—

Огаджанян Артур Борисович)

Питання та відповіді

