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ПРОГРАМА 

21 вересня (субота)  

14:00 – 15:00 Приїзд учасників. Реєстрація. Розміщення в конгрес-готелі 

«ПУЩА» 

14:00 – 15:00 Обід в ресторані готелю 

15:00 – 18:00  Вільний час 

18:00 – 19:00 Вечеря в ресторані готелю 

20:00 – 21:00 Дегустація вин старого світу 

22 вересня (неділя) 

08:00 – 9:00  Сніданок в ресторані готелю 

9:00 – 9:15 Відкриття Бухгалтерського Агро-інтенсиву 

9:15 – 11:15  Ліцензування діяльності, пов’язаної із пальним, а саме: 

– кому потрібно отримувати ліцензію а кому ні; 

– покроковий порядок отримання ліцензії; 

– дієві поради по пакету документів; 

– яку ліцензію потрібно оформлювати 

сільгосппідприємству, який закуповує пальне для 

використання виключно у власних цілях (на зберігання чи 

іншу). 

Що бухгалтер може зробити самостійно для отримання 

ліцензії аби заощадити кошти підприємству: 

– оформлення землі; 

– взяття ємності для зберігання пального на баланс 

тощо; 

– документи по охороні праці; 

– ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки та інше 
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Спікери:  

Ольга БОГДАНОВА, практикуючий сертифікований аудитор, 

партнер компанії Crowe audit and accounting Ukraine, голова 

Податкового комітету Громадської Ради при МЕРТ. Член 

Громадських Рад при ДФСУ, Мінфіні, Податковому комітеті ВР. 

 

ПРЕДСТАВНИК Управління ліцензування та організації контролю за 

обігом підакцизних товарів Департаменту податків і зборів з 

юридичних осіб Державної Фіскальної Служби 

 

11:15 – 11:45 Питання-відповіді 

11:45 – 12:10  Презентація «Анонс нового продукту "Паливний модуль" для 

систем автоматизації бізнесу» 

 
Спікер: Представник Всеукраїнської Спілки Автоматизаторів 

Бізнесу 

12:10 – 13:10  Акцизний податок: 

– докладний розбір терміну «акцизний склад»; 

    хто вважається розпорядником акцизного складу, а 

хто ні; 

– коли виникає реалізація пального та її наслідки; 

– як підприємству реєструватись платником акцизу 

якщо він реалізує пальне; 
якщо пальне передається на відповідальне зберігання то хто 

повинен реєструватись платником акцизного податку та 

реєструвати акцизний склад).  

 

Спікер: Ольга БОГДАНОВА, практикуючий сертифікований 

аудитор, партнер компанії Crowe audit and accounting Ukraine, 

голова Податкового комітету Громадської Ради при МЕРТ. Член 

Громадських Рад при ДФСУ, Мінфіні, Податковому комітеті ВР. 

 

13:10 – 13:40 Питання-відповіді 

13:40 – 14:00 Презентація «Основні принципи відображення акцизного 

податку в програмах для автоматизації бізнесу» 

 
Спікер: Представник Всеукраїнської Спілки Автоматизаторів 

Бізнесу 

 

14:00 – 14:30  Ланч 

14:30 – 16:00  
Особливості подання форми № 20-ОПП та її зв’язок із 

поданням заявки на переміщення пального 

 

Заповнення акцизної накладної: 

– поради по заповненню; 

– типові помилки; 

– практичні приклади. 
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Законні шляхи або відстоювання своїх прав для 

можливості використання пального у своїй діяльності, 

уникаючи вимог Податкового кодексу з 01.07.19 
 

Спікер: Ольга БОГДАНОВА, практикуючий сертифікований 

аудитор, партнер компанії Crowe audit and accounting Ukraine, 

голова Податкового комітету Громадської Ради при МЕРТ. Член 

Громадських Рад при ДФСУ, Мінфіні, Податковому комітеті ВР. 

 

16:00 – 16:30  
Питання-відповіді 

16:30 – 16:45 Презентація «Успішні кейси автоматизації задач обліку 

паливно-мастильних матеріалів (ПММ) на підприємстві» 

 
Спікер: Представник Всеукраїнської Спілки Автоматизаторів 

Бізнесу 

 

16:45 – 17:45 Перевірки на агропідприємстві Держгеокадастру та 

Держпраці 

– питання, які ставляться до перевірки; 

– підстави та процедура призначення перевірки; 

– права інспекторів та підприємства, якого 

перевіряють; 

– види  перевірок; 

– оформлення результатів; 

– можливості оскарження та скасування рішень, які 

складені у результаті перевірки. 

 
Спікер: Ольга БОГДАНОВА, практикуючий сертифікований 

аудитор, партнер компанії Crowe audit and accounting Ukraine, 

голова Податкового комітету Громадської Ради при МЕРТ. Член 

Громадських Рад при ДФСУ, Мінфіні, Податковому комітеті ВР 

 

17:45 – 18:00 Питання-відповіді 

18:00 – 19:00  Вечеря в ресторані готелю 

23 вересня (понеділок) 

08:00 – 9:00 Сніданок в ресторані готелю 

9:00 – 12:30  
Ефективне управління фінансами на агропідприємстві 

(частина 1) 

– Фінансові стратегії та критерії їх вибору. 

– Побудова ефективної фінслужби в компанії. Золоте 

правило фінансування. 

– Як проаналізувати та зрозуміти фінансові показники. 
– . 

Спікер: Представник Міжнародної фінансової корпорації (IFC) 
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12:30 – 13:00 
Питання-відповіді 

13:00 – 13:30  Ланч 

13:30 – 16:00  
Ефективне управління фінансами на агропідприємстві 

(частина 2) 

– Залучення коштів інвесторів та кредиторів: види 

залучень, їх реальна вартість та ефективне 

використання. 

– Управління рухом грошових потоків на 

агропідприємстві (з практичним прикладом). 

– Фінансові ризики та управління ними. 

– Діджиталізація в управлінні фінансами та створення 

єдиної робочої системи на підприємстві. 

 
Спікер: Представник Міжнародної фінансової корпорації (IFC) 
 

15:30 – 16:00  
Питання-відповіді 

18:00 – 20:00 ГРИЛЬ-пікнік на терасі.  

24 вересня (вівторок) 

08:00 – 10:00 Сніданок в ресторані готелю 

12:00  Виселення з конгрес-готелі «ПУЩА» 

 

 

Організатори залишають за собою право вносити зміни в програму! 

 

 


