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IASB завершив фундаментальний перегляд обліку страху-

вання 

Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку випустила МСФЗ 17 «Страхові контракти». 

Цей перший по-справжньому міжнародний стандарт МСФЗ для договорів страхування допоможе 

інвесторам та іншим користувачам фінансової звітності краще зрозуміти схильність до ризиків, 

прибутковість та фінансовий стан страховиків. 

 

МСФЗ (IFRS) 17 замінює МСФЗ (IFRS) 4, який був випущено ще у 2004 році як проміжний стандарт. 

МСФЗ 4 фактично дозволив компаніям вести облік договорів страхування з використанням 

національних стандартів бухгалтерського обліку, внаслідок чого існує безліч різних підходів. Як 

наслідок, інвесторам важко порівнювати фінансові результати інших аналогічних компаній. 

МСФЗ (IFRS) 17 вирішує проблеми порівнянності, які були створені МСФЗ (IFRS) 4, вимагаючи, щоб 

усі страхові контракти обліковувались послідовно. Очікується, що це буде корисно як для 

інвесторів, так і для самих страхових компаній. Страхові зобов'язання будуть обліковуватися з 

використанням поточної вартості замість історичної вартості. Інформація буде регулярно 

оновлюватися, надаючи корисну інформацію користувачам фінансової звітності. 

МСФЗ 17 набуває чинності 1 січня 2021 року, але компанії можуть застосовувати його раніше. 

Відповідні матеріали IASB (англійською мовою) доступні на сторінці проекту МСФЗ 17 за 

посиланням. 

 

IASB розпочав другу фазу огляду МСФЗ 13 «Оцінка справед-

ливої вартості»  

Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку звернулася з запитом до зацікавлених 

сторін, щодо досвіду застосування МСФЗ 13, який пояснює, яким чином вимірювати «справедливу 
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вартість» активів та зобов'язань. Мета звернення – перевірити чи відповідає цей стандрат 

фінансової звітності його призначенню та цілям. Огляд передбачає аналіз того, як вимоги 

стандарту впливають на інвесторів, компаній та аудиторів. Такі огляди також допомагають виявити ті 

області стандарту, які можуть призвести до виникнення проблем та призвести до невідповідного 

застосування його вимог. 

Огляд МСФЗ 13 складається з двох етапів. На першому етапі Рада визначила теми для подальшого 

аналізу на другому етапі. Другий етап, який розпочався у травні цього року, присвячений: 

 розкриттю інформації щодо оцінок справедливої вартості; 

 подальшій інформації щодо вимірювання котируваних інвестицій у дочірні компанії, спільні 

підприємства та асоційовані компанії за справедливою вартістю; 

 застосування концепції «максимального та найкращого використання» при оцінці 

справедливої вартості нефінансових активів; і 

 застосування судження. 

На додаток, цей документ досліджує, чи існує потреба в додаткових вказівках щодо оцінки 

справедливої вартості біологічних активів та не котируваних інструментів капіталу. 

Запит інформації: огляд після впровадження - МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості» 

(англійською мовою) можна знайти за посиланням. 

 

Кінцевий термін подання відповідей - 22 вересня 2017 року. 

 

РМСАНВ консультується стосовно майбутньої стратегії  

Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) оприлюднила огляд «Пе-

редбачаючи майбутнє - огляд майбутньої Стратегії РМСАНВ» та запрошує зацікавлених сторін на-

дати коментарі щодо нових тенденцій та тенденцій, які можуть бути важливими для стратегії 

РМСАНВ 2020-2023 років. Граничний термін подання відповіді - 24 липня 2018 року. 

 

РМСАНВ очікує використати результати опитування як допомогу при визначенні ключових питань, які 

слід розглянути при розробці своєї майбутньої стратегії в контексті її широкої стратегічної спрямо-

ваності та зміни навколишнього середовища, узгодженої з її найважливішою метою - служити сус-

пільним інтересам. РМСАНВ планує оприлюднити консультативний документ наприкінці 2018 року. 

 

РМСАНВ шукає думки зацікавлених сторін щодо сфер майбутнього фокусу своєї діяльності та в 

той ж час продовжуватиме роботу над поточними проектами, включаючи зміни до стандартів ау-

диту облікових оцінок; ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення; і контролю якості для 

аудиторських фірм та завдань з аудиту, а також бере на себе роботу щодо завдань з виконання 

узгоджених процедур та нових видів зовнішньої звітності. 

Огляд поділяється на чотири широкі розділи: 

 Розділ I, який описує поточну стратегію, проекти та ініціативи РМСАНВ; 

 Розділ II, який описує погляди РМСАНВ щодо того, що може вплинути на РМСАНВ до 2023 

року, включаючи наслідки для людей, процеси, технології та діяльність; 

Новини МФБ 
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 Розділ III, який запитує певну інформацію про респондентів; і 

 Розділ IV, який включає запитання до респондентів. 

РМСАНВ має намір отримати інформацію від усіх зацікавлених сторін. Опитування доступне в 

електронній версії, а також для завантаження у форматі Word (англійською мовою). 

Перейти до огляду та опитування можна за посиланням:  

 

Рада з міжнародних стандартів етики консультується з питань 

професійного скептицизму  

Рада з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (IESBA) опублікувала консультативний доку-

мент «Професійний скептицизм - задоволення громадських очікувань» (консультативний доку-

мент). Термін подання коментарів - 15 серпня 2018 року. 

Консультативний документ є наслідком публікації «До розширеного професійного скептицизму», 

випущеної у 2017 році Спільною робочою групою з професійного скептицизму (PSWG). IESBA ви-

дала консультативний документ у відповідь на відгуки регуляторних та інших зацікавлених сторін 

щодо цієї публікації. 

Питання, які обговорюються в консультативному документі, включають: 

 поведінкові характеристики, які охоплюються професійним скептицизмом; 

 чи повинні ці поведінкові характеристики застосовуватися до всіх професійних бухгалтерів; і 

 чи повинен Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів (включаючи міжнародні 

стандарти незалежності) розвиватися для вирішення проблем поведінки, пов'язаних із засто-

суванням відповідного професійного скептицизму. 

IESBA розробив Консультативний документ з порадами Консультативної дорадчої групи IESBA та в 

координації з Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості та Радою з міжнаро-

дних стандартів бухгалтерської освіти. 

Прес-реліз IESBA з цього питання (англійською мовою) доступний за адресою: 

http://www.ifac.org/news-events/2018-05/global-ethics-board-consults-professional-skepticism 

Консультативний документ (англійською мовою) доступний за посиланням: 

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Professional-Skepticism-Meeting-Public-Expectations-

Consultation-Paper.pdf 

Оновлене керівництво з управління малою та середньою ау-

диторською практикою 

Комітет з практики малого і середнього бізнесу МФБ опублікував четверте видання Керівництва з 

управління малою та середньою аудиторською практикою. Керівництво, яке вперше було видано 

ще у 2010 році, надає практичні рекомендації малим та середнім аудиторським практикам для 

більш ефективної роботи у складному та конкурентоспроможному глобальному ринку профе-

сійних послуг. 

Опитування 

http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Professional-Skepticism-Meeting-Public-Expectations-Consultation-Paper.pdf
http://www.ifac.org/news-events/2018-05/global-ethics-board-consults-professional-skepticism
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Professional-Skepticism-Meeting-Public-Expectations-Consultation-Paper.pdf
http://www.ifac.org/system/files/publications/files/Professional-Skepticism-Meeting-Public-Expectations-Consultation-Paper.pdf
http://sgiz.mobi/s3/Envisioning-the-Future-Survey-on-the-IAASB-s-Future-Strategy
http://sgiz.mobi/s3/Envisioning-the-Future-Survey-on-the-IAASB-s-Future-Strategy
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Четверте видання складається з восьми автономних модулів, включаючи новий модуль «Впрова-

дження технологій», та стосується широкого кола питань, включаючи: 

Стратегічне планування; 

 управління персоналом; 

 управління відносинами з клієнтами; 

 управління ризиками; та 

 планування наступництва. 

Новий модуль «Впровадження технологій» охоплює те, як технологічні розробки принципово зміню-

ють організацію роботи організації та визнає важливість того, як малі та середні практики повинні 

адаптуватися до обслуговування своїх клієнтів, використовуючи технології. Включені такі теми, як ро-

зробка технологічної стратегії, обладнання та програмне забезпечення, технологічні ризики, нові та 

новітні технології, а також використання технологій для інновацій в практиці. 

Керівництво (англійською мовою) доступне за посиланням. 

 

Угода з AICPA 

25 травня ФПБАУ підписала угоду з Американ-

ським інститутом сертифікованих бухгалте-

рів (AICPA) про надання ресурсів для профе-

сійного та організаційного розвитку. Члени 

Федерації матимуть змогу підвищувати свою 

кваліфікацію з використанням найкращих сві-

тових онлайн програм навчання AICPA за спе-

ціальними цінами. Це унікальна подія, що 

сприятиме зміцненню та просуванню якісної 

практики бухгалтерського обліку на місце-

вому рівні і це важливий крок у загальному 

розвитку професії бухгалтера і аудитора в Ук-

раїні. Тематика, що буде доступна для нав-

чання і підвищення кваліфікації, охоплюватиме фінансове звітування, аудит, фінансовий аналіз та 

моделювання, кібербезпеку, внутрішній контроль та багато іншого. 

Найближчим часом ми опублікуємо детальну інформації щодо переліку доступних модулів нав-

чання, а також порядок і умови доступу до навчальних матеріалів. 

З відеоматеріалами прес-конференції з підписання угоди, яка відбулася за підтримки наших парт-

нерів ЛІГА: Закон можна ознайомитись за посиланням. 

  

Наші новини і публікації 

 

 

https://www.ifac.org/publications-resources/guide-practice-management-small-and-medium-sized-practices-3?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=069d780c46-SMP_Press_Release_9_14_169_13_2016&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-069d780c46-80393677?resources&utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=GKG_Latest
https://www.facebook.com/buhgalterLZ/videos/1629870160441979/UzpfSTQwNjE3MTI2OTcyODY2Mjo2NDY2ODg3NDIzNDM1Nzk/
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Публікації наших членів 

"Малоцінний необоротний" спецодяг у МСФЗ | Олексій Радонов| МСФЗ 

Модифікація орендних відносин (найму): як вона впливає на облік сторін за новим МСФЗ (IFRS) 

16 «Оренда»  | Сергій Рогозний, Андрій Баришніков| МСФЗ 

Ключові питання аудиту фінансової звітності як один із засобів підвищення його цінності | Світ-

лана Зубілевич| Аудит 

Минулі публікації 

Визначення та опис ключових питань аудиту | ФПБАУ | Аудит 

 

Найближчі дати для Вашого щоденника 

Червень 

8 

Київ 

 Червень 

9 

Київ 

 Липень 

13 

Київ 

 Вересень 

29 

Київ 

Заключний IFRS Fo-

rum «На шляху до 

якісної звітності» 

 ХХІІ з'їзд ФПБАУ  Святкування Дня Бух-

галтера та Аудитора 

(деталі уточняються) 

 Старт навчання за 

програмою АССА 

DipIFR 

 

Наші контакти: 

м. Київ, вул. Стрітенська, 10, оф. 451 

Web: www.ufpaa.org  

ГО Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України 

Дійсний член Міжнародної Федерації Бухгалтерів  
 

 

 

Ви отримали цього листа в зв’язку з тим, що Ваша електронна адреса знаходиться в базі ділових контактів 

ГО ФПБАУ. 

Бажаєте відмовитись від нашої розсилки? Відмовитись від розсилки можливо надіславши відповідного листа за наступ-

ним електронним адресом:  ufpaa2016@ukr.net 

 

https://balance.ua/ru/news/post/malocennaya-neoborotnaya-specodezhda-v-msfo/
https://drive.google.com/file/d/1S_OU2b_bISSTlJINGstFAQx-j8dHQOII/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_OU2b_bISSTlJINGstFAQx-j8dHQOII/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hh4DnfucDFETRvG2v-8rFY1ne4a5kcnz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IaTa7A1J0CzPWjN64PdoGoV6CEhkKgMx/view?usp=sharing
http://www.ufpaa.org/news/federation_news/?pid=1156
http://www.ufpaa.org/news/federation_news/?pid=1156
http://www.ufpaa.org/news/federation_news/?pid=1156
http://www.ufpaa.org/news/federation_news/?pid=1173
http://www.ufpaa.org/news/federation_news/?pid=1160
http://www.ufpaa.org/news/federation_news/?pid=1160
http://www.ufpaa.org/news/federation_news/?pid=1160
http://www.ufpaa.org/
mailto:ufpaa2016@ukr.net

