
 

Шановні Колеги, вітаємо Вас зі святом Незалежності України! 

 

 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності публікує 

дискусійний документ про фінансові інструменти з 

характеристиками капіталу. 

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) опублікувала всеосяжний 

дискусійний документ DP / 2018/1 "Фінансові інструменти з характеристиками власного 

капіталу". Дискусійний документ визначає принципи класифікації фінансових зобов'язань 

та інструментів капіталу, однак, принципово не змінюючи існуючих класифікаційних 

результатів IAS 32. IASB запропонував кращий підхід заснований на двох особливостях, час і 

кількість, і супроводжується наданням додаткової інформації через окреме подання витрат і 

доходів від певних фінансових зобов'язань в складі іншого сукупного доходу та додаткового 

розкриття інформації. 

Основна мета полягає в тому, щоб визначити характеристики, які повинні бути присутніми в 

якості інструменту для його класифікації як інструмент власного капіталу або зобов'язання. 

  

Нехай мир і злагода панують у 

нашому спільному домі. 

Нехай серця наповнюються 

гордістю за нашу державу, 

прагненням до єдності та 

порозуміння, а плідна праця 

буде надійною запорукою 

щасливого майбутнього! 

 

Інформаційний Дайджест №4 
Серпень 2018 
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Відповідно, цей проект вивчає, чи можуть бути вдосконалені існуючі вимоги IAS 32"Фінансові 

інструменти: подання". Рада також розглядає вимоги до подання та розкриття інформації. 

Переглянута система, опублікована раніше в 2018 року, включає переглянуте визначення 

зобов'язання та нове допоміжне керівництво, але визначення капіталу залишилось 

незмінним і буде переглянуто в цьому дослідницькому проекті. 

Особливою темою дискусійного документу є облік більш складних фінансових 

інструментів – інструментів, що включають характеристики як звичайних акцій так і облігацій. 

Облігації, що конвертуються – типовий приклад фінансових інструментів цього типу, тобто 

фінансових інструментів, що стартують в ролі облігацій, але можуть бути конвертовані в 

звичайні акції. Внаслідок фінансових інновацій сьогодні набагато більше видів складних 

фінансових інструментів. 

 На сьогоднішній день в обліку фінансових інструментів підприємства застосовують IAS 32. В 

цілому стандарт працював нормально, але виникали труднощі з обліком складних 

фінансових інструментів. Одна з причин це незрозумілість базису для класифікації 

інструментів в якості або зобов’язань, або капіталу. Окрім того немає спеціальних вимог до 

обліку деяких більш нових інструментів – по причині, що IAS 32 було написано більш ніж 20 

років тому. В результаті сьогодні ми маємо певні розбіжності в практиці обліку фінансових 

інструментів. 

Ці розбіжності означають, що інвесторам важко оцінити вплив фінансових інструментів і 

порівнянняти компанії, оскільки може виявитись непростою задачею оцінити вплив на 

фінансовий стан і фінансові результати емітента фінансових інструментів. Окрім того, 

інвестори не задоволені об’ємом фінансової інформації про фінансові інструменти, що 

міститься в фінансовій звітності – особливо по відношенню до інструментів капіталу, оскільки 

вимоги до розкриття в даній області на сьогоднішній день досить обмежені. 

Класифікація фінансового інструменту як зобов’язання або капітал може вплинути на 

прибутковий вигляд компанії та на скільки міцною виглядає її фінансова позиція в 

фінансовій звітності. 

IASB хоче вирішити ці проблеми, розробивши підхід до класифікації на основі простої ідеї, а 

саме – компанії мають задати собі два питання про фінансові інструменти. Перше – чи 

може знадобитись  передача готівки або іншого фінансового інструменту від компанії, 

друге – чи не обіцяли держателю фінансового інструменту доходів не залежно від 

фінансових результатів або поведінки котирувань на акції. Якщо хоча б на одне питання 

стверджувальна відповідь, то компанія випустила зобов’язання, якщо на обидва питання 

відповідь «ні», то вона випустила інструмент капіталу. 

Запропонований в дисукусіонному документі принцип робить більш чітким відмвннсть 

фінансових зобов’язань та капіталу, і що він також покращує представлення та розкриття. 

Це призведе до покращення обліку фінансових інструментів компаніями та надасть 

інвесторам більш повну та порівняльну інформацію про них. Більш чіткі принципи також 

повинні полегшити застосування підходу по відношенню до нових фінансових інструментів 

по мірі їх виникнення. 

Без змін залишиться частина IAS 32, що пов’язана із звичайною практикою, тому облік 

простих облігацій, звичайних акцій та інших фінансових інструментів не зміниться в 

результаті нового підходу. IASB звертається з проханням до стейкхолдерів висловлювати 

свою думку, для допомоги в подальшій роботі. Коментарі прийматимуться до кінця 2018 

року.   Быльш докладныше на сайті: www.iasb.org   

http://www.iasb.org/


Міжнародний комітет з інтегрованої звітності запустив академічну 

базу даних 

Міжнародний комітет з інтегрованої звітності (IIRC) на днях дав старт своїй новій базі даних, 

що на момент старту об’єднує більш ніж 200 академічних досліджень на тему 

потенціальних переваг впровадження інтегрованих стандартів та найкращим прикладом 

цього із практики. Включене в базу дослідження робить однозначний висновок про те, що 

інтегрована звітність забезпечує більш високі: 

 Ліквідність акцій, 

 Результати діяльності 

 Ринкову оцінку організації 

 Довгострокову інвестиційну базу 

у всіх компаній, які приймають рішення використовувати її у себе. 

Вже більш ніж 1600 компаній із 65 країн застосовують сьогодні цей підхід для забезпечення 

ключових груп своїх стейкхолдерів прозорим, чітким, та найголовніше – більш широким 

представленням відносно того, як їх ресурси створюють вартість. Для бізнесу це також 

можливість цілісного підходу до своїх стратегій і управлінню ризиками. 

Коментуючи запуск бази даних на щорічних зборах Американської бухгалтерської 

асоціації (American Accounting Association) у Вашингтоні, виконавчий директор IIRC Річард 

Ховитт (Richard Howitt) сказав: «Те що ми спостерігали в світі з моменту представлення 

основ інтегрованої звітності п’ять років тому, інакше як видатним назвати неможна. Всі 

свідоцтва, в цій базі даних підтверджує: інтегрована звітність здатна принести фінансову 

стабільність та сталий розвиток на наші ринки. 

Я закликаю лідерів компаній, які ще не на шляху до інтегрованої звітності, а також інвесторів, 

які ще не використовують регулярно інтегровані звіти для прийняття рішень про розподіл 

капіталу, обов’язково відвідати її…». З більш ніж 200 дослідженнями бізнес не може 

ігнорувати потребу в забезпеченні стейкхолдерів цілісним поданням про створення 

вартості.  

Інтегрована звітність – не просто правильна річ, яку можна робити заради наших ринків, 

суспільства та навколишнього середовища – це правильна річ, яку потрібно робити для 

вашого бізнесу». 

База даних знаходиться у відкритому доступі за посиланням. 

«Зелена» звітність: останні напрацювання 

Шістнадцять крупних світових банків, що приймають участь у Фінансовій ініціативі Програми 

Організації Об’єднаних Націй по навколишньому середовищу UN Environment Finance 

Initiative (UNEPFI) – представили нові методології, здатні допомогти представникам 

банківської індустрії з розумінням і управлінням ризиками і можливими змінами клімату в 

контексті процесу управління кредитними портфелями. Методології забезпечать більшу 

прозорість банків відповідно до рекомендацій робочої групи з кліматичних розкриттів TCFD. 

Всесвітня рада ділових кіл з питань сталого розвитку (WBCSD) надала звіт по фінансовим 

розкриттям пов’язаним з темою клімату в звітності нафтогазових компаній. В ньому 

приведено результати глибинного аналізу сьогоднішньої ситуації з розкриттям у відповідності 

до рекомендацій TCFD у найбільших представників галузі. 

GRI, міжнародна мережа інвесторів Principles for Responsible Investment (PRI) та ініціатива 

ООН «Глобальний договір» (United Nations Global Compact) випустили 10 рекомендацій для 

бізнесу, щоб забезпечити кращу відповідність розкриттів цілям сталого розвитку – та, само 

собою, корисність для інвесторів. Деталі за посиланням. 

http://www.iracademicdatabase.org/
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/addressing-investor-needs-SDGs-reporting.pdf


Рада зі стандартів розкриття інформації про екологічний вплив (CDSB) оголосив про те, що 

після запуску порталу TCFD Knowledge Hub два місяці назад туди було загружено  вже більш 

ніж 400 джерел інформації та додаткових інструкцій з кліматичних розкриттів. Протягом 

наступних декількох місяців платформу розширять, включивши в неї дві додаткові секції – по 

бізнес-кейсам та майбутнім подіям. 

Британський департамент бізнесу, енергетики та виробничих стратегій (Department for 

business, energy and industrial strategy - BEIS) надав свою відповідь на консультації, що 

проводяться відносно більш упорядкованих та ефективних засад надання звітності по 

вуглецевим викидам та енергозатратам. Дотримуватись їх починаючи з квітня наступного 

року доведеться всім біржовим компаніям та великим компаніям без біржового лістингу – 

інформація буде розкриватись в річній звітності у відповідності з рекомендаціями TCFD. 

Детальніше 
________________________________________________ 

МСФЗ 16 «ОРЕНДА»: 

Облік у орендаря (частина 6) 
 

Фінансова оренда 

Операційна оренда 

Нова оренда 

Приклади 

Рішення 
Цю тему розкривають: 
Сергій Рогозний,  

аудитор, САР, DipIFR,  
заступник генерального директора з питань аудиту міжнародної аудиторської компанії HLB Ukraine –керівник 
Комітету з фінансів та бюджету ФПБАУ 
 
Ольга Карпачова, 

фінансовий аналітик, сертифікований бухгалтер IFA, MBA, 
член комітету ФПБАУ по зв’язкам з громадськістю.  
 
Більш докладніше на сайті ФПБАУ за посиланням: http://www.ufpaa.org/news/federation_news/?pid=1189 

_______________________________________________________________ 

Шановні Колеги запрошуємо на вебінар: 
 

FRS16 «Оренда»: визнання, оцінка, облік та вплив на 

фінансову звітність операцій з оренди 
 

ЧАС ТА ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ: 

1 жовтня 2018р. – з 10:00 до 12:00 
2 жовтня 2018р. – з 14:00 до 16:00 
3 жовтня 2018р. – з 14:00 до 16:00 
 

ЛЕКТОРИ: 

 Сергій Рогозний, Директор департаменту аудиту HLB UKRAINE, Член Ради ФПБАУ, 

Керівник комітету ФПБАУ з фінансів та бюджету, сертифікований аудитор, CAP, 

Диплом АССА DipIFR (Rus), автор публікацій з питань трансформації та практичного 

застосування МСФЗ 

 Ольга Значкова, к.е.н., член АССА, заст. головного бухгалтера ПАТ «Укрсоцбанк» з 

2006 р., тренер по тематиці П(С)БО , МСФЗ в НЦТПБО та корпоративних семінарів для 

банків та бізнесу. Сертифікат АССА, консультант по впровадженню МСФЗ в банках. 

 
Більш докладніше на сайті ФПБАУ: 

http://www.ufpaa.org/news/federation_news/?pid=1186 

Для участі необхідно зареєструватись за посиланням: 

https://room.etutorium.com/registert/1/2dfea7fe54399eb34dea159354399eb34deb3045 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://tcfdhub.org/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/729586/SECR_Govt_response_Final__1_.pdf
http://www.ufpaa.org/news/federation_news/?pid=1186
https://room.etutorium.com/registert/1/2dfea7fe54399eb34dea159354399eb34deb3045
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НОВІ ВИМОГИ РАДИ З МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 
 

Зубілевич С.Я.,  

К.е.н., професор, Голова Комітету з питань  

професійної освіти  

та сертифікації ФПБАУ 

 

ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО 

БУХГАЛТЕРА  
 

У квітні 2018 року Рада з міжнародних 

стандартів етики для бухгалтерів  (IESBA) 

випустила переглянутий Кодекс етики 

професійних бухгалтерів (надалі – Кодекс), 

який, відрізняється новою структурою та узагальнює ключові досягнення у сфері 

професійної етики останніх чотирьох років, більш чітко визначає, як саме бухгалтери 

повинні дотримуватися правил етики та незалежності відповідно до їх функціональних 

обов’язків. 

Основні принципи етики не змінилися. Як і в попередніх редакціях, вони включають чесність, 

об’єктивність, професійну компетентність та належну ретельність, конфіденційність, 

професійну поведінку. Структура Кодексу тепер має такий вигляд (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура Кодексу етики професійних бухгалтерів РМСЕБ редакції 2018 року 

 

 

            ЕТИКА  

Частина 1 

Відповідність Кодексу, фундаментальним принципам та Концептуальній 

основі (всі професійні бухгалтери, секції 100-199) 

Глосарій (всі професійні бухгалтери) 

Частина 2 

Професійні бухгалтери в бізнесі 

(секції 200-299) 

Частина 3 

Професійні бухгалтери-практики 

(секції 300-399) 

Частина 4 

Міжнародні стандарти незалежності 

(секції 400-499) 



Оновлений Кодекс включає: 

 перероблені положення застережних заходів, які краще узгоджуються з загрозами 

недотримання основних принципів; 

 посилені вимоги до незалежності, що стосуються тривалої співпраці з 

аудиторськими клієнтами; 

 нові та переглянуті розділи, присвячені професійним бухгалтерам у бізнесі, що 

стосуються підготовка та подання інформації і тиску щодо порушення основних 

принципів; 

 нові вказівки, щоб підкреслити важливість розуміння фактів та обставин при 

здійсненні професійного судження;  

 нові інструкції для пояснення того, як дотримання основних принципів підтримує 

застосування професійного скептицизму під час аудиту та надання інших послуг із 

забезпечення впевненості. 

Голова Консультативної групи з питань зацікавлених сторін IESBA (CAG) зазначив: "Сильний 

міжнародний етичний кодекс є однією з визначальних характеристик глобальної 

бухгалтерської професії. Яскравіші, більш доступні для використання стандарти 

незалежності та етики мають важливе значення для суспільної довіри до професії. Новий 

Кодекс встановлює міцну базу для стандартів етики в майбутньому". 

 

Новий Міжнародний кодекс етики професійних бухгалтерів (включаючи стандарти 

міжнародної незалежності) набирає чинності в червні 2019 року. Це результат 

широкомасштабних досліджень та глобальних консультацій із усіма зацікавленими 

сторонами. Текст нового Кодексу та ресурси щодо його застосування англійською мовою 

знаходяться  на веб-сайті IESBA . 

IESBA заохочує фірми, регуляторів, розробників стандартів та органи публічного нагляду за 

професією сприяти обізнаності про переглянутий кодекс і втілювати його положення у 

практику. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Відповідь на недотримання законодавства та регулювання є міжнародним стандартом 

етики для аудиторів та інших професійних бухгалтерів. Ці зміни до Кодексу набрали 

чинності 15 липня 2017 року. Вони пояснюють, які заходи професійні бухгалтери повинні 

виконувати в інтересах суспільства, коли вони усвідомлюють факт вчинення або потенційну 

загрозу вчинення незаконної дії клієнтом або роботодавцем, відомої як невідповідність 

законодавству та регулюванню (NOCLAR). Внаслідок застосування таких вимог 

бухгалтерська професія відіграватиме значну роль у глобальній боротьбі з фінансовим 

шахрайством, відмиванням грошей, корупцією, фінансуванням тероризму тощо.  

 

Порушенням законодавства та регулювання вважається навмисне і ненавмисне 

невиконання або виконання дій, яке здійснено суб’єктом господарювання або особами, 

що відповідають за корпоративне управління, керівництвом або іншими особами, які 

працюють в суб’єкті господарювання, або під їх управлінням, і яке суперечить чинному 

законодавству та іншим нормативним актам. 

Унікальність зазначених змін до Кодексу етики професійних бухгалтерів полягає в тому, що 

вперше професійні бухгалтери повинні порушити принцип конфіденційності та за певних 

обставин розкрити невідповідність законодавству й регулюванню відповідному органу 

державної влади. Попередні редакції Кодексу етики професійних бухгалтерів вимагали 

дотримуватися принципу конфіденційності. Професійний бухгалтер повинен був просто 

відмовитися від співпраці з клієнтом або роботодавцем у разі виявлення фактів порушення 

законодавства та регулювання або підозри про можливість такого порушення. 

 

ФПБАУ як дійсний член МФБ сьогодні відповідає за переклад Кодексу етики в Україні, 

використовує його для своїх членів та сприяє поширенню серед професійної спільноти. 

Оновлюючи програму сертифікації своїх членів, ФПБАУ в першу чергу приділяє увагу 

посиленню етичних вимог і створює он-лайн курс з етики професійних бухгалтерів, який був би 

доступний незалежно від того, на якому етапі – отримання професійної компетентності чи її 

підтримання знаходиться професійний бухгалтер. 

Зважаючи на еволюційність змін, ФПБАУ завершує переклад тексту Кодексу етики 

професійних бухгалтерів 2016 року, який вже містить такі важливі складові як відповідь на 

порушення законодавства та регулювання (NOCLAR). 



Вимоги Кодексу щодо NOCLAR визначені для таких професійних бухгалтерів: 

 аудитори, які здійснюють аудит; 

 аудитори, які надають інші послуги (other professional accountants in public practice); 

 професійні бухгалтери у бізнесі, що займають керівні посади (старші професійні 

бухгалтери (senior professional accountants in business)), та 

 рядові професійні бухгалтери (professional accountants other than senior professional 

accountants in business). 

  

Узагальнення вимог Кодексу щодо порушення законодавства та регулювання до аудиторів 

наведено у табл. 1, а до бухгалтерів у бізнесі – у табл. 2. 

 

Таблиця 1 

Етичні вимоги щодо аудиторів у разі порушення законодавства та 

регулювання клієнтами 
Кроки Здійснення аудиту фінансової 

звітності 

Надання інших послуг, крім 

аудиту фінансової звітності 

1 2 3 
Розуміння Отримати розуміння цього питання, включаючи характер дії та обставин, в яких 

це сталося (або може статися). 

Повідомлення 

керівництва та осіб, 

наділених 

найвищими 

повноваженнями 

Обговорити це питання з відповідним 

членом (членами) керівництва компанії 

та, якщо це доречно, особами, 

наділеними найвищими 

повноваженнями (ОННП),  та порадьте їм 

прийняти відповідні та своєчасні дії для 

вирішення цього питання. 

Обговоріть це питання з 

відповідним членом (членами) 

керівництва компанії та, якщо це 

доцільно, і професійний бухгалтер 

має доступ до них, з особами, 

наділеними найвищими 

повноваженнями 

Особливості 

повідомлення у разі 

аудиту групи 

Повідомити партнера з аудиту групи (за 

винятком випадків, коли це заборонено 

законодавством або правилами). 

Розглянути, чи розкривати це питання 

одному або кільком партнерам, що 

проводять аудит компонентів групи (за 

винятком випадків, коли це заборонено 

законодавством або правилами). 

 

Оцінка дій 

керівництва 

Оцінити, чи керівництво або ОННП вжили 

відповідних заходів та чи потрібні 

подальші дії для захисту суспільних 

інтересів через, наприклад, ймовірність 

суттєвої шкоди інтересам клієнта, його 

інвесторів, кредиторів чи широкої 

громадськості. 

Використати професійне судження, 

виходячи з відповідних фактів, щоб 

розглянути питання про те, чи обізнана 

третя сторона дійде висновку про те, що 

професійний бухгалтер діяв в інтересах 

суспільства 

Розглянути, чи потрібні подальші дії 

в інтересах суспільства через, 

наприклад, велику ймовірність 

суттєвої шкоди інтересам клієнта, 

його інвесторів, кредиторів чи 

широкої громадськості. 

Подальші дії у 

тому числі 

розкриття органу 

влади 

(і) надати інформацію відповідному 

органу влади (навіть якщо не існує 

жодної юридичної або регулятивної 

вимоги), якщо це не заборонено 

законодавством або регулюванням 

або  

(ii) відмовитися від зобов'язань та 

стосунків з клієнтами. 

Надати інформацію аудитору-

наступнику, для вирішення питання щодо 

прийняття замовлення. 

(Примітка: згода клієнта не є 

обов'язковою). 

(і) розкрити інформацію 

відповідному органу влади (навіть 

якщо не існує жодної юридичної 

або регулятивної вимоги), якщо це 

не заборонено законодавством 

або регулюванням, 

або 

(ii) відмовитися від зобов'язань та 

стосунків з клієнтами. 

У рідкісних випадках, коли професійному бухгалтеру стає відомо про 

безумовне порушення, яке може призвести до значної шкоди інвесторам, 

кредиторам, працівникам або широкій громадськості, він може негайно 

розкрити порушення органу влади для запобігання / зменшення шкоди 
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вання як керівництво (ОННП) відповіли на 

NOCLAR; 

обґрунтувати свої дії, включаючи розгляд 

"обізнаної третьої сторони"; виконання 

зобов'язання щодо суспільних інтересів. 

питання, у тому числі: 

обговорення з керівництвом;  

відповідь керівництва (ОННП); 

розгляд дій професійного 

бухгалтера; 

висновок щодо виконання вимог 

стандарту. 

 
 

 

 

 
Олексій Радонов, сертифікований бухгалтер (САР), 

 керівник комітету ФПБАУ з питань фінансового обліку та звітності 

 

Зміни до нормативних документів, що 

регламентують питання бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 
 

Протягом липня 2018 року були внесені зміни до ряду нормативних документів, що регламентують 

питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

 

По-перше, нарешті постановою КМУ від 11.07.2018р. №547 оновлено Порядок подання фінансової 

звітності, що затверджений постановою КМУ  від 28.02.2000р. №419.  

Документ приведено у відповідність до нової редакції Закону про бухоблік та фінзвітність (далі – Закон 

№996), що діє з 01.01.2018р. Крім того, є деякі доповнення: 

 

1. Пакет проміжної (квартальної) фінансової звітності підприємств, що складають звітність за П(С)БО, 

включає тільки баланс та звіт про фінансові результати. Про суб’єктів, що звітують за МСФЗ, нічого не 

сказано, виходить, що для них такого послаблення немає. Тобто проміжну фінансову звітність вони 

повинні складати відповідно до МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність». 

ФПБАУ неодноразово у своїх зверненнях до Мінфіну та на IFRS форумах у квітні – червні 2018рр. 

вказувала на цю проблему, що виникла після того, як починаючи з 01.01.2018р. із Закону №996 було 

виключено положення щодо скороченого пакету квартальної фінансової звітності. Щодо суб’єктів, що 

звітують за П(С)БО, вона вирішена. Почекаємо роз’яснень Мінфіну щодо МСФЗ-шників. Одразу ж тут 

треба зауважити, що на сайті ДФС у Тернопільській області з’явилась стаття (http://tr.sfs.gov.ua/media-

ark/news-ark/345318.html), в якій податківці у своїх висновках зазначають, що квартальна звітність, що 

додається до декларації з податку на прибуток, складається підприємством у складі балансу та звіту 

про фінансові результати без уточнення, як воно звітує – за П(С)БО чи за МСФЗ. Таке враження, що їх 

влаштовує і той варіант, коли МСФЗ-шники будуть надавати скорочений пакет квартальної звітності. 

Знову виникають питання, як бути на практиці? 

 

2. Встановлено, що суб’єкти, для яких передбачена скорочена фінансова звітність у складі балансу 

та звіту про фінансові результати (мікро- та малі підприємства, непідприємницькі товариства, 

представництва іноземних суб’єктів, платники єдиного податку 3-ї групи, крім тих що звітують за 

МСФЗ), звітують раз на рік. Звісно, якщо вони як платники податку на прибуток звітують щоквартально, 

то їм доведеться готувати й квартальну фінансову звітність. 

 

Також треба зазначити, що в зазначеній вище статті на сайті ДФС у Тернопільській області вказано, 

що неприбуткові організації, крім тих, що підпадають під критерії мікропідприємств, малих 

підприємств, бюджетних установ, до річного звіту додають повний комплект форм фінансової 

звітності. Скоріш за все, це є наслідком того, що досі не приведено П(С)БО 25 у відповідність з 

Законом №996. А саме, Закон №996 передбачає для непідприємницьких товариств скорочену 

фінансову звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати, а П(С)БО 25, що є механізмом 

П(С)БО) 
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реалізації даної норми, не розповсюджує на них свою дію. Крім того, П(С)БО 25 оперує 

термінологією підприємств згідно Господарського кодексу («суб’єкти малого підприємництва»), в той 

час як Закон №996 вже має свою класифікацію. ФПБАУ у своєму зверненні до Мінфіну вказала на ці 

невідповідності та запропонувала редакцію змін. Бажано, щоб Мінфін скоріше вирішив це питання. 

 

Зміни діють з 14.07.2018р., окрім норми щодо таксономії фінансової звітності, що діє з 01.01.2019р., як 

того вимагає Закон про бухоблік та фінансову звітність. 

 

По-друге, наказом Мінфіну від 20.06.2018р. №564 внесено зміни до: 

 

1. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».  

Майже всі зміни приводять його норми у відповідність до оновленого Закону №996. Так, уточнено 

визначення НП(С)БО, фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, чистого доходу від 

реалізації продукції. Також, продубльовано норму з Порядку подання фінансової звітності щодо 

скороченого пакету квартальної звітності для суб’єктів, що звітують за П(С)БО. 

Додатково передбачено, що в примітках треба зазначати назву фактичної контролюючої сторони, 

якщо вона не співпадає з материнським підприємством. Треба, щоб Мінфін дав визначення, що 

означає термін «фактична контролююча сторона». 

 

2. НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність». Основні зміни – актуалізація положень та 

термінології відповідно до Закону №996. 

Зокрема, зазначено, що підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що 

становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом 

із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової звітності не 

перевищують двох із таких критеріїв: 

 балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро; 

 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро; 

 середня кількість працівників - до 50 осіб. 

Зміни діють з 03.08.2018р. 

 

По-третє, наказом Мінфіну від 20.06.2018р. №565 актуалізовано Положення про документальне 

забезпечення записів у бухгалтерському обліку, що затверджене наказом Мінфіну від 24.05.1995р. 

Зміни загалом носять косметичний характер. 

Головною новацією є наступна норма: «Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про 

господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі 

недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні 

господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від 

імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо». 

 

Ця норма закріплена в частині 2 статті 9 Закону №996. Положення ще раз акцентує увагу на темі 

недоліків первинних документів. Не вдаючись до деталей та судової практики, можна зазначити, що 

акцент з первинного документа зміщується до самого факту господарської операції. Тобто, 

належним чином оформлений первинний документ не є безумовним доказом факту здійснення 

господарської операції. Податківці та суди можуть досліджувати інші обставини. Нагадаємо, що в 

Законі №996 з 01.01.2018р. вже не вказується, що первинний документ є підтвердженням 

господарської операції. Він лише містить відомості про неї. 

 

Одночасно наявність або відсутність первинних документів, так само як і помилки в їх оформленні, не 

є підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних випливає, що 

фактичний рух активів або зміни у власному капіталі або зобов'язаннях суб’єкта у зв'язку з його 

господарською діяльністю мали місце. 

Зміни діють з 03.08.2018р. 

 

 

 

 



Дати для Вашого щоденника 
 

Жовтень 

01-03 
Вебінар IFRS 16 

 Вересень 

29-30  
Початок курсу  

 Вересень  

20.09.18 

Засідання Клубу «Pro 

облік» 

 

Для аудиторів та 

бухгалтерів 

 Навчання DipIFR 

(Rus) 

 Актуально про 

Вексель 

 

Засідання клубу ФПБАУ «Pro облік», 20 вересня 2018 

року, початок о 18:00. Тема засідання «Про Вексель» 

 

Засідання за адресою: м. Київ, вул.. Стрітенська, 10, 4-й поверх. 

Для участі необхідно зареєструватись: ufpaa2016@ukr.net   або за тел: (044) 586-40-82 (81) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Нові публікації (на сайті ФПБАУ) 

Повідомлення інформації органам управління. Липень 2018 | ФПБАУ | Аудит 

Купили товар у ФОП – подбайте про документи| ФПБАУ | Податки 

МСФЗ 16 «ОРЕНДА»:  Облік у орендаря | ФПБАУ | МСФЗ 

Минулі публікації (на сайті ФПБАУ) 

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

Збірник типових форм звітів незалежного аудитора | ФПБАУ | Аудит 

Практикум з організації системи фінансового моніторингуаудиторськими компаніями 

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, Червень 2018 року | ФПБАУ | Аудит 

 

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 

наступним електронним адресом:  ufpaa2016@ukr.net 
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