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ВСТУП
Інтерес до Міжнародних стандартів фінансової звітності неухильно
зростає у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні», євроінтеграційними процесами в
економіці України, переглядом концепції податкової системи, яка базується
на даних бухгалтерського обліку.
Практичне застосування МСФЗ пов'язане з достатньою кількістю
проблемних питань, вирішення яких вимагає глибоких теоретичних і
практичних знань з МСФЗ. Зміна законодавства висуває нові вимоги до
освіти, навичок і досвіду не тільки співробітників компаній, а й до аудиторів,
які підтверджують фінансову звітність, складену за МСФЗ, та надають супутні
послуги в цій сфері.
Міжнародні стандарти фінансової звітності – це дуже динамічна
система стандартів, які постійно удосконалюються. Знання з МСФЗ також
потребують постійного оновлення і актуалізації.
Концепція Міжнародних стандартів фінансової звітності полягає у
формулюванні принципів обліку і відображення облікової інформації у
фінансовій звітності та примітках до неї. Принципи, на відміну від
традиційних правил, інструкцій і рекомендацій, не дають чітких алгоритмів
дій для обліковців та аудиторів. Тому для аудиторів важливо не тільки знати
ці принципи, але й володіти практичними навичками їх застосування з
метою належного формування своєї думки стосовно трактування та
використання МСФЗ компаніями, звітність яких перевіряється і
підтверджується.
Професійна роль і відповідальність аудиторів обумовлює необхідність
глибоких знань з МСФЗ, які завжди повинні підтримуватися в
актуалізованому стані.
Предметом теми є система Міжнародних стандартів фінансової
звітності та практика їх застосування.
1. Мета освітнього заходу
Метою освітнього заходу з безперервного професійного навчання
аудиторів за темою є підвищення професійного рівня аудиторів, набуття
необхідних практичних навичок обліку і формування фінансової звітності у
відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
2. Очікувані результати навчання
Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з
безперервного професійного навчання повинні знати:
 критерії визнання елементів фінансової звітності;
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 підходи до оцінки елементів фінансової звітності;
 правила подання елементів фінансової звітності;
 вимоги щодо розкриття елементів фінансової звітності;
 формат та повний комплект фінансової звітності за МСФЗ;
 особливості формування фінансової звітності за МСФЗ в
національному законодавчому середовищі.
Аудитори після опанування теми програми освітнього заходу з
безперервного професійного навчання повинні вміти:
 застосовувати критерії визнання елементів фінансової звітності;
 використовувати підходи до оцінки елементів фінансової звітності;
 формувати облікову інтерпретацію господарських операцій
відповідно до вимог МСФЗ;
 визначати місце облікової інформації у фінансовій звітності;
 відображати розкриття елементів фінансової звітності;
 складати повний комплект фінансової звітності за МСФЗ з
урахуванням
особливостей
його формування в
національному
законодавчому середовищі.
3. Зміст (тематичний план освітнього заходу
з безперервного професійного навчання)
№
з/п

Тематика програми

1
1.1
1.2
2

Концептуальна основа фінансової звітності
Застосування критеріїв визнання елементів фінансової звітності
Застосування дисконтування в МСФЗ-звітності
Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо
необоротних активів
Формування первісної вартості основних засобів з урахуванням
забезпечень на ліквідацію
Багатокомпонентний облік основних засобів
Облік переоцінок основних засобів за методами індексування та
анулювання
Знецінення основних засобів (зменшення корисності активів)
Розрахунок цінності використання активу
Практичні аспекти класифікації та обліку інвестиційної нерухомості
Облік інвестиційної нерухомості
Визнання нематеріальних активів, створених самостійно
Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо
оборотних активів
Створення резервів знецінення запасів та облік втрати їх споживчих
якостей
Визнання необоротних активів, призначених для продажу
Відмова від планів з продажу необоротних активів

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3

Обсяг
(кількість
академічних
годин*)
1,0
0,5
0,5
6,0
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
3,0
1,0
1,0
1,0
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Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо
нефінансових зобов’язань
4.1 Облік планів виплат працівникам на основі актуарних розрахунків
4.2 Облік створення забезпечень
5 Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо
доходів і витрат
5.1 Облік виручки за п’ятикроковою моделлю визнання
5.2 Облік виручки за багатокомпонентними угодами
5.3 Облік виручки на дату та прогресивно
5.4 Облік виручки із змінною компонентою
5.5 Облік безоплатно отриманих активів (державних грантів)
5.6 Облік доходів і витрат від змін валютних курсів
5.7 Облік капіталізації витрат на позики
5.8 Облік доходів і витрат в операціях оренди
6 Практика визнання, оцінки, подання та розкриття інформації щодо
фінансових інструментів
6.1 Облік довгострокової дебіторської заборгованості за амортизованою
вартістю
6.2 Облік боргових інструментів за справедливою вартістю з
переоцінкою через інший сукупний дохід
6.3 Облік відкладеної (реструктуризованої) дебіторської заборгованості
6.4 Облік позик з неринковими ставками
6.5 Класифікація фінансових інструментів як капіталу або зобов’язань
6.6 Застосування моделі знецінення на основі очікуваних кредитних
збитків до фінансових інструментів
6.7 Застосування моделі знецінення з використанням матриці резервів
7 Підготовка до формування фінансової звітності за МСФЗ
7.1 Відображення у фінансовій звітності подій після звітної дати
7.2 Подання у фінансовий звітності припиненої діяльності
7.3 Розрахунок базового та розбавленого прибутку на акцію
Разом
Тривалість

3,0
1,5
1,5
11,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
7,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
9,0
3,0
3,0
3,0
40,0
40 годин
відповідно
до розкладу

*1 академічна година = 45 хвилин

4. Форми та місце проведення
безперервного професійного навчання
Безперервне професійне навчання аудиторів проводиться в очному
(аудиторному) або дистанційному (вебінарному) форматі.
Навчання в очній формі проводиться в аудиторному форматі за
адресами: м. Київ, пров. Магнітогорський, буд. 3, м. Київ, вул. Загородня, 15
або на території замовників (у разі проведення у корпоративному форматі).
Дистанційна (вебінарна) форма навчання може здійснюватися з
використанням платформи дистанційного навчання Moodle або через
вебінарні платформи (MicrosoftTeams, Myownconference, Etutorium, Zoom,
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BIZON 365 та ін.).
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