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Рада з МСФЗ (IASB) випустила переглянуту концептуальну 

основу 

Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) випустила переглянуту Концепту-

альну основу фінансової звітності (Концептуальну Основу), яка лежить в основі Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  

Концептуальна основа надає фундаментальні концепції фінансової звітності, якими керується 

Рада з МСФЗ при розробці МСФЗ. Вона також допомагає забезпечити концептуальну послідо-

вність МСФЗ та однаковий підхід до розгляду подібних операцій. Таким чином, Концептуальна 

основа та МСФЗ забезпечують послідовну та корисну інформацію для інвесторів та інших сто-

рін. 

Концептуальна основа також допомагає компаніям в розробці їх облікових політик. Концепту-

альна основа забезпечує компанії керівництвом у ситуаціях та операціях, які безпосередньо не 

розглядаються МСФЗ. Вона також допомагає зацікавленим сторонам більш широко розібра-

тися в МСФЗ. 

Переглянута Концептуальна основа включає: 

- новий розділ щодо вимірювання; 

- керівництво щодо звітування результатів діяльності; 

- покращені визначення та керівництво, зокрема, включаючи визначення зобов’язання; і 

- роз'яснення у важливих сферах, таких як роль управління, обачність та невизначеність 

вимірювань у фінансовій звітності. 

Одночасно з Концептуальною основою Рада з МСФЗ випустила основи для висновків та попра-

вки до посилань на Концептуальну основу в стандартах МСФЗ для оновлення посилань на по-

передню версію Концептуальної основи. 

Рада з МСФЗ приступає до використання Концептуальних основ у своїй роботі негайно, тоді як 
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компанії можуть почати робити це з 2020 року. 

Запропоновані зміни до МСБО 8 «Облікові політики, 

зміни в облікових оцінках та помилки» 

Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) випустила проект для обговорен-

ня «Зміни в обліковій політиці» (пропоновані поправки до МСБО 8) (Проект для обговорення). Те-

рмін подання коментарів - 27 липня 2018 року. 

МСБО 8 містить вимоги щодо вибору та зміни облікових політик. Обставини, за яких компанії 

змінюють облікову політику, включають в себе прийняття нових вимог згідно з Міжнародними 

стандартами фінансової звітності (МСФЗ), або у випадку, коли така зміна в обліку забезпечить 

кращу інформацію для користувачів фінансової звітності. МСБО 8 вимагає від компанії засто-

сування нової облікової політики так, начебто ця політика застосовувалася завжди. Ця вимога не 

застосовується у ситуаціях, коли таке застосування практично неможливе. 

Компанія також може прийняти рішення про зміну облікової політики на підставі рішення, опуб-

лікованого Комітетом з тлумачень МСФЗ (IFRIC). Комітет з тлумачень Міжнародних стандартів 

фінансової звітності розглядає питання застосування МСФЗ до конкретних ситуацій. Він оцінює 

конкретні ситуації та вирішує, чи слід рекомендувати поправки чи доповнення до МСФЗ та на-

дає відповідні основи для висновків.  

Проект до обговорення пропонує рекомендації щодо визначення того, наскільки далеко назад 

повинні йти компанії, застосовуючи ретроспективні зміни в обліковій політиці, що випливають з 

рішення Комітету IFRIC. Ця пропозиція, якщо вона буде прийнята в її нинішній формі, передба-

чає, що при вирішенні питання про те,  яким чином застосовувати зміни в обліковій політиці, 

компанія повинна розглянути не тільки, чи є ця ретроспективна зміна практично можливою, а й 

повинна виконувати аналіз витрат та ефективність зміни. У цьому аналізі слід враховувати ко-

ристь для користувачів та витрати компанії на внесення таких змін. 

Мета Ради з МСФЗ в пропозиції таких обмежених поправок полягає в тому, щоб сприяти біль-

шій послідовності в застосуванні МСФЗ, скоротити тягар компанії при зміні облікових політик, 

що випливають з рішень Комітету з тлумачень, та покращити фінансову звітність. 

З прес-релізом Ради з МСФЗ (англійською мовою) можна ознайомитись за посиланням. 

Нові допоміжні матеріали з МСФЗ для МСБ 

Фонд МСФЗ випустив перші три з 35 автономних модулів, призначених для надання підтримки 

будь-кому, хто вивчає, застосовує або читає фінансові звіти, підготовлені з використанням 

МСФЗ для малого і середнього бізнесу (МСБ). Кожен модуль охоплює один з 35 розділів зміне-

них МСФЗ для МСБ та включає: 

 вимоги, повний текст розділу МСФЗ для МСБ з додатковими примітками та прикладами. 

Примітки та приклади призначені для пояснення та ілюстрації вимог; 

 значні оцінки та інші судження, обговорення значних оцінок та інших суджень, які можуть 

бути зроблені для обліку операцій та подій при застосуванні розділу МСФЗ для МСБ; 

 порівняння з повними стандартами МСФЗ, резюме основних відмінностей між розділом 

МСФЗ для МСБ та відповідного повного стандарту МСФЗ; 

 перевірте свої знання, тестові питання з відповідями, призначені для перевірки знань що-

http://www.ifrs.org/news-and-events/2018/03/international-accounting-standards-board-seeks-comments-on-proposed-amendments-to-ias-8/
http://www.ifrs.org/supporting-implementation/supporting-materials-for-the-ifrs-for-smes/modules/#english-sme-modules
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до вимог відповідного розділу МСФЗ для МСБ; і 

 застосовуйте свої знання, практичні приклади та рішення, призначені для розвитку нави-

чок, необхідних для обліку операцій та подій у відповідності до МСФЗ для МСБ. 

Ознайомитися з матеріалами перших трьох модулів англійською мовою (Модуль 1 «Малі та 

середні підприємства», Модуль 3 «Подання фінансової звітності»; Модуль 17 «Основні засоби») 

можна за посиланням. 

Інші модулі, як очікується, будуть опубліковані протягом найближчих місяців. 

 

Переглянутий Кодекс етики  

Рада з міжнародних стандартів етики бухгалтерів (IESBA) випустила повністю перероблений 

Кодекс етики професійних бухгалтерів. Цей кодекс набирає чинності з 15 червня 2019 року. 

ФПБАУ, як дійсний член Міжнародної Федерації Бухгалтерів, буде працювати над перекладом 

оновленого Кодексу етики українською мовою та розробкою практичних рекомендацій для 

надання допомоги бухгалтерам і аудиторам в Україні у виконанні переглянутого кодексу. Як-

що ви або ваші колеги хотіли б бути залученими до цього процесу, будь ласка, зв'яжіться з ви-

конавчим директором Федерації Валентиною Легкою 

Окрім нової структури, Кодекс об'єднує ключові етичні досягнення останніх чотирьох років і 

більш чітко говорить про те, як професійні бухгалтери повинні розглядати питання етики та не-

залежності. Хоча основоположні принципи етики не змінилися, концептуальні основи були зна-

чно переглянуті. 

Зміни до Кодексу включають: 

 переглянуті «застереження» тісніше пов'язані з загрозами дотримання фундаменталь-

них етичних принципів; 
 розширені положення про незалежність, що стосуються тривалої співпраці з клієнтами з 

аудиту; 

 керівництво щодо важливості розуміння фактів та обставин при здійсненні професійно-

го судження; 

 керівництво щодо здійснення професійного скептицизм. 

Глобальний огляд IFAC 2018 (IFAC Global SMP Survey) 

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України щиро дякує усім, хто брав участь у до-

слідженні МФБ (IFAC) у 2017 році, в якому було запропоновано короткий огляд проблем та 

ключових питань, які виникають перед малим, середнім бізнесом (SME's) та підприємництвом 

(SMP's). 

В цьому році МФБ запрошує прийняти участь у IFAC Global Survey of SMP 2018, де пропонує 

нові питання, які включають управлінські навички, технологічні розробки, маркетинг та брендинг. 

Запрошуємо прийняти участь у Глобальному огляді МФБ, щоби ваш голос був почутий, треба 

до 21 травня 2018 р. відповісти на запропоновані питання! 

Натисніть кнопку нижче, чтоб переглянути та відповісти на питання IFAC Global Survey of SMP 

Новини МФБ 
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2018, які відкриті на 20 мовах. 

Почати огляд (Start Survey) 

Цей огляд призначений для представників малих та середніх компаний. Огляд містить 11 основних 

і 5 демографічних питань. Його необхідно виконати протягом 5-10 хвилин. Питання, які позначені 

зірочкою (*), є обов'язковими. Звертаємо Вашу увагу, що всі відповіді є конфіденційними та 

анонімними. 

 

Харків, Дніпро та Львів приймали IFRS Forum Ukraine 

Квітень став дуже насиченим місяцем в житті Федерації. Харків, Дніпро та Львів приймали 

організований ФПБАУ марафон форумів IFRS Forum Ukraine. 

На форуми завітали бухгалтери та фінансисти різних галузей. Учасники та гості були 

поінформовані про зміни та доповнення до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні», нові форми звітності та фінансову звітність за МСФЗ. Також було 

обговорено міжнародний досвід регулювання бухгалтерської професії та перспективи для 

України.  

Кілька сотень участників, цікаві спікери та актуальна тематика, а ще надзвичайно гостинна 

атмосфера. Дякуємо нашим партнерам, без участі яких ці заходи би не відбулися: EBA, CIMA, 

Ліга, НКЦПФР, МФУ, SAP, BDO та багатьом іншим. Попереду чекають Одеса і Київ!     

Визначення та опис ключових пи-

тань аудиту 

З прийняттям в якості національних стандартів аудиту онов-

лених МСА (видання 2015 р.) аудитори вперше зіштовхну-

лися з необхідністю застосування ключових питань аудиту.  

Ця діаграма була підготовлена Комітетом з питань ауди-

торської діяльності ФПБАУ на основі відповідних матеріалів 

Міжнародної Федерації Бухгалтерів. Головна мета цієї пуб-

лікації – надання стислого огляду того, як визначити які пи-

тання відносяться до ключових питань аудиту у відповідності 

до МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових питань 

аудиту в звіті незалежного аудитора». Разом з тим, ця публі-

кація не є вичерпним джерелом інформації і не є заміною 

необхідності вивчення МСА. 

Для збереження Вашої копії публікації, перейдіть, будь-

ласка, за посиланням: 

 

 Copyright © 2018 ГО Федерація профе-

сійних бухгалтерів і аудиторів України 

(ФПБАУ), всі права захищені.  
Зберегти  

Наші новини і публікації 

 

 

http://www.surveygizmo.com/s3/4116452/IFAC-Global-SMP-Survey-2018?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=d4b86732bf-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-d4b86732bf-80351529
http://www.surveygizmo.com/s3/4116452/IFAC-Global-SMP-Survey-2018?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=d4b86732bf-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-d4b86732bf-80351529
http://www.surveygizmo.com/s3/4116452/IFAC-Global-SMP-Survey-2018?utm_source=IFAC+Main+List&utm_campaign=d4b86732bf-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_23&utm_medium=email&utm_term=0_cc08d67019-d4b86732bf-80351529
https://drive.google.com/file/d/1IaTa7A1J0CzPWjN64PdoGoV6CEhkKgMx/view?usp=sharing
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Ініціативи наших територіальних відділень  

12 квітня з ініціативи Житомирського територіального відділення Федерації та за підтримки 

центрального офісу ФПБАУ було проведено круглий стіл, присвячений проблемним питанням 

застосування Міжнародних стандартів аудиту. Учасники круглого столу мали змогу задати хви-

люючі їх питання експерту та обговорити підходи до структури звіту незалежного аудитора, за-

стосування ключових питань аудиту, розгляду аудитором безперервності діяльності, повноти ро-

зкриттів у фінансовій звітності, та багато іншого.   

Дякуємо Людмилі Чижевській, керівнику ТВ ФПБАУ та Суворову Олександру, віце- президенту 

ФПБАУ за організацію і проведення чудового заходу, для аудиторів Житомирщини! 

 

Співпраця__________________________________________________ 
 

19 квітня 2018 р. на базі Київського національного торговельно- економічного університету відбу-

вся науково-практичний захід - Всеукраїнський круглий стіл "Облік, аудит та оподаткування в 

умовах євроінтеграції". 

 Були представлені цікаві доповіді, в яких науковці виклали новий погляд на розвиток про-

фесії бухгалтер та інновації в системах обліку, аудиту та опо-

даткування. Окремо слід зауважити високий організаційний рі-

вень, що дозволив науковому товариству отримати надзвичай-

не задоволення від спілкування та почути цікаві доповіді.  

Метою наукової дискусії було обговорення новітніх тенденцій, 

проблематики та перспектив розвитку вітчизняної системи об-

ліку, аналізу, аудиту та оподаткування діяльності суб’єктів гос-

подарювання в умовах євроінтеграції. Активну участь у роботі 

Круглого столу взяли провідні вчені, викладачі закладів вищої 

освіти, науково-дослідних установ,  практикуючі фахівці Украї-

ни та Польщі, партнери з професійних організацій. Від ФПБАУ 

виступила Валентина Легка, Виконавчий директор з промовою 

«Майбутні виклики для професії бухгалтера». 

24 квітня 2018,  ГО ФПБАУ та ГО  «Українське товариство оцінювачів» 

підписали угоду про співпрацю.  

Під час відкриття ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Земельна власність і трансформація ринку нерухомос-

ті:міжнародний досвід та перспективи реформ в Україні», Кричун 

Петро Михайлович, Президент ГО ФПБАУ та Шалаєв Володимир Ми-

колайович, Голова Ради ГО УТО в урочистій обстановці підписали 

угоду про співпрацю, в якій сторони зобов’язались підтримувати ді-

лові стосунки та вживати усіх  необхідних заходів для забезпечення 

ефективності та розвитку їх ділових зв’язків , всіляко сприяти розвитку 

співробітництва для досягнення зазначених в угоді цілей. 

___________________________________________ 
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Урочистості з нагоди 25-річчя Закону «Про аудиторську діяль-

ність».  
Аудитори мають професійне свято разом з бухгалтерами: 16 липня «День Бухгал-

тера та Аудитора»! (Указ Президента) 
20 квітня відбувся круглий стіл «Аудит в Україні:перспективи та виклики» у Верховні Раді України, на 

якому пролунали привітання з ювілейною датою  від голови Комітету податкової та митної політики 

ВРУ пані Ніни Южаніної, Міністерства фінансів України від Євгена Капінуса, а також  від Світового 

Банку, від Представництва Європейського Союзу, Голови Аудиторської палати України пані Тетяни 

Каменської, Президента Спілки аудиторів України пані Наталії Гаєвської та від Федерації профе-

сійних бухгалтерів і аудиторів  України привітав Дмитро Олексієнко, член Ради.  

 
 

 21 квітня відбулася конференція присвячена 25-річчу Закону України «Про аудиторську діяльність», 

зорганізована Аудиторською Палатою України. Представництво аудиторів на конференції зі всіх 

регіонів України було святковим, піднесеним. 

З нагоди цього ювілею були відзначені Подяками, Почесними грамотами представники аудиторсь-

кої професії, серед яких були члени Федерації. Щиро вітаємо наших колег з нагородженням та 

бажаємо успіхів у подальшій професійній діяльності. 
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Дати для Вашого щоденника 

Травень 

7-8 
Вебінар по МСФЗ 

 Травень 

14-15 
Вебінар по МСФЗ  

 Травень 

17-18 
Вебінар по 

МСФЗ 

 Травень 

30-31 
Вебінар по МСФЗ 

Для аудиторів  Для аудиторів  Для аудиторів  Для аудиторів 

Травень 

16 

Одеса 

 Травень 

31 

Київ 

 Червень 

9 

Київ 

 Вересень 

29 

Київ 

IFRS Forum Ukraine в 

Одесі 

 Заключний IFRS 

Forum Ukraine в Києві 

 Щорічний З’їзд Фе-

дерації 

 Навчання DipIFR 

(Rus) 

ХХІІ з їзд членів ФПБАУ, 9 червня 2018 року, м. Київ, вул. 

Стрітенська 10, (приміщення Торгово-промислової Палати України), початок об 11:00 

(реєстрація з 10:30 до 11:00) 

До проекту порядку денного включені питання: Звіт Президента та членів Ради про діяльність у 2017 ро-

ці; доповідь Ревізійної комісії та затвердження фінансової звітності за 2017 рік, зміни до Статуту ФПБАУ, 

делегування членів ФПБАУ, згідно Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяль-

ність» до органів нової АПУ та інших органів, Стратегічний план розвитку на 2018-2021 роки, розгляд та 

затвердження основних заходів на рік, тощо. 

Згідно рішення Ради ФПБАУ, квота делегування 1/ 20, тобто один делегат представляє 20 членів ФПБАУ 

згідно протоколів від ТВ ФПБАУ. 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Минулі публікації 

Аудит фінансової звітності за 2017 рік: ключові ризики та акценти | ФПБАУ | Аудит 

Збірник типових форм звітів незалежного аудитора | ФПБАУ | Аудит 

Контрольний перелік інформації що розкривається за П(С)БО | ФПБАУ | Фінансова звітність 

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 
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