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Практичний Семінар для Банкірів 

Зближення МСФО та 
пруденційних норм  

 
10-11 травня 2016, Київ 

Місце проведення: Офіс Світового Банку 
м. Київ, Дніпровський Узвіз, 1, 2-й поверх 

 

 
Центр Світового банку з реформування фінансової звітності (CFRR) запрошує Вас на 
третій практичний семінар із серії «Основні виклики Міжнародних Стандартів 
Фінансової Звітності (МСФЗ)», який пройде в Києві 10-11 травня 2016 року. 

Даний семінар розроблений для співробітників комерційних банків, які відповідають 
за складання оцінок та припущень в процесі підготовки фінансової звітності. Даний 
семінар вивчить взаємодію між МСФЗ та пруденційними нормативами, і включатиме 
інтерактивне обговорення практичних завдань та прикладів. Доповідачі та учасники 
дискусії включатимуть старших співробітників Світового Банку, провідних експертів у 
застосуванні та впровадженні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також 
представників комерційних банків і аудиторських фірм. 

Протягом семінара учасники: 

(i) обговорять та опрацюють складні моменти переходу на МСФЗ, з якими 
зіткнулися банки під час складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ за 
2015 фінансовий рік; 

(ii) поглиблять свої знання і практичні навички в області застосування МСФЗ для 
оцінки та розрахунку резервів під втрати по позиках; 

(iii) поліпшать своє розуміння в оцінці справедливої вартості інвестиційної 
нерухомості та вилученого майна; 

(iv) обговорять найкращі практики в розкритті додаткової інформації  у фінансовій 
звітності.  
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Порядок денний 

 

Вівторок, 10 травня 2016 року - День 1 

13:30 Реєстрація 
  

14:00 Привітальне слово 
Спікери Вахе Варданян 

Головний Спеціаліст з Фінансового Сектору, Світовий Банк 

Наталія Мануілова  
Старший Спеціаліст з Фінансового Управління, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк  

Богдан Лукасевич 
Головний бухгалтер, Директор департаменту бухгалтерського обліку НБУ 

  

14:15 Session 1:  Fees and commissions amortisation  
Спікер Шамім Діуман 

Консультант, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк 

 Ця сесія буде пояснить вимоги МСФЗ стосовно амортизації комісій та зборів по 
виданих кредитах з використанням прикладів розрахунків.  

  

15:15 Перерва на каву 
  

15:30 Сесія 2: розрахунок знецінення кредитів  
Спікер Шамім Діуман 

Консультант, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк 

 Дана сесія продемонструє різниці в підході розрахунку знецінення кредитів 
відповідно до МСБО 39, МСФЗ 9 і регуляторними нормативами. Доповідач буде 
направляти учасників за допомогою практичних завдань, проаналізує проблеми 
збора даних, наведе приклади розрахунків відповідно до МСБО 39 та МСФЗ 9 і 
пояснить вплив різних підходів на розрахунок нормативного капіталу банку. 

  

17:30 End of Day 1 
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Середа, 11 травня 2016 року - День 2 

09:00 Підсумок Дня 1: розрахунок знецінення кредитів 
Спікери Шамім Діуман 

Консультант, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк  
Наталія Мануілова  
Старший Спеціаліст з Фінансового Управління, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк 

 Під час цього блоку питань і відповідей учасники підведуть підсумки 1-го дня 
дискусії. 

  

10:00 Сесія 3: Оцінка основних засобів та інвестиційної власності  
Спікер Шамім Діуман 

Консультант, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк 

 Дана сесія освітить питання переоцінки основних засобів згідно МСБО 16, та 
відповідний вплив на регулятивний капітал банків. Також будуть обговорені 
відмінності бухгалтерського обліку інвестиційної власності і вилучених активів 
згідно МСБО 40 та МСФЗ 5. Учасники обговорять основні вимоги стандартів, та 
приклади використання МСБО 40 і МСФЗ 5.  

  

11:30 Перерва на каву 
  

12:00 Сесія 4: Кращі практики розкриття інформації у фінансовій звітності 
Спікер Шамім Діуман 

Консультант, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк 

 Ця сесія надасть учасникам діапазон прикладів та кращих практик щодо 
розкриття фінансової звітності банками, в тому числі розкриття стосовно 
управління кредитними ризиками і прострочених днів, згідно МСФЗ 7. 

  

13:00 Перерва на обід 
  

14:00 Подуімна дискусія: застосування і приведення у виконання МСФЗ в 
банківському секторі 

Учасники 
дискусії 

Богдан Лукасевич 
Головний бухгалтер, Директор департаменту бухгалтерського обліку НБУ 

Оксана Дідковська 
Голова управління звітності ризик-менеджмента, Райффайзен Банк Аваль  
Віталій Гавриш 
Партнер з аудиту, BDO 

Шамім Діуман 
Консультант, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк 

Вахе Варданян 
Головний Спеціаліст з Фінансового Сектору, Світовий Банк 
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Модерує Паскаль Фрережак 
Старший Спеціаліст, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк 

 Дана дискусія надасть змогу Національному банку надати свої спостереження 
стосовно закриття 2015 фінансового року відповідно до МСФЗ, а також надасть 
майданчик для обговорення між комерційними банками щодо сильних сторін, 
основних проблем і труднощів при переході на МСФЗ. 

  

16:00 Заключне Слово 
Спікери Наталія Мануілова  

Старший Спеціаліст з Фінансового Управління, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк  

Богдан Лукасевич 
Головний бухгалтер, Директор департаменту бухгалтерського обліку НБУ 

  

16:30 Закінчення семінару | Фуршет 
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Біографія доповідачів 
 

Шамім Діуман 
Консультант, Центр Реформ Фінансової Звітності, Світовий Банк  

П-н Діуман в даний час відповідає за навчальну програму співробітників Європейської 
банківської адміністрації (EBA). До недавнього часу, п-н Діуман працював в Інституті 
присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW) на посаді менеджера ризиків і 
регулювання, відповідаючи за розробку архітектури фінансового регулювання, Базель 
III, Solvency II. Декілька років до того, він працював в Адміністрації фінансових послуг 
Великобританії (FSA), де спеціалізувався на розрахунку справедливої вартості і обліку в 
страхових організаціях. Він працював над розкриттям фінансової інформації та МСФЗ 7. 
Шамім представляв FSA у ряді міжнародних робочих груп в тому числі: у робочій групі 
по страховим контрактам та бухгалтерському підкомітеті Міжнародної асоціації 
страхових регуляторів (IAIS), у підгрупі з фінансових інструментів цільової робочої групи 
по Базелю, у цільовій робочій групі із дослідження бухгалтерського обліку у 
страхуванні, та цільовій робочій групі із концептуальних основ. Він представляв 
Міжнародну асоціацію страхових регуляторів (IAIS) та Міжнародну організацію комісій 
з цінних паперів (IOSCO) в ряді робочих груп, організованих Радою з міжнародних 
стандартів фінансової звітності (IASB) з питань справедливої вартості, консолідації та 
розкриття інформації. Шамім виступав заступником голови підкомітету із обліку у IAIS. 
П-н Діуман викладав та проводив семінари із бухгалтерського обліку та регуляторних 
питань для представників регулюючих і наглядових органів, в тому числі для Інститута 
фінансової стабільності (FSI) у Базелі і для FSA Великобританії. До роботи в FSA, Шамім 
працював у відділі фінансових послуг KPMG у Лондоні. Шамім є дипломованим 
бухгалтером і має ступінь магістра в галузі економіки. 

 

Паскаль Фрережак 
Старший Спеціаліст, Центр Реформ Фінансової Звітності, 
Світовий Банк 

П-н Фрережак керував проведенням оцінок в рамках доповідей про 
дотримання стандартів та кодексів з бухгалтерського обліку та 
аудиту (ROSC) у ряді країн, і консультує уряди з питань розробки та 
проведення реформ в області корпоративної фінансової звітності. 
Він привносить у Всесвітній банк більш ніж двадцятирічний міжнародний досвід 
роботи у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в банківському секторі, маючи досвід 
роботи в МВФ і міжнародних аудиторських компаніях. Як колишній провідний 
менеджер аудиторських перевірок великих банківських груп і керівник завдань по 
корпоративним фінансовим перевіркам у Arthur Andersen і Ernst & Young, Паскаль має 
великий досвід у фінансовому секторі, зокрема, працюючи в приватній консалтингової 
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компанії, проводячи оцінку і належну перевірку злиттів і поглинань великих 
корпорацій.  

 

Наталія Мануілова 
Старший Спеціаліст з Фінансового Управління, Центр Реформ 
Фінансової Звітності, Світовий Банк  

П-ні Мануілова є старшим спеціалістом в галузі управління 
фінансами в Центрі реформ фінансової звітності Світового банку. 
Вона відповідає за співпрацю з питань корпоративної фінансової 
звітності та аудиту з урядами країн-клієнтів Світового Банку, 
включаючи Україну, Білорусь, Грузію, Таджикистан і Киргизську Республіку. 

П-ні Мануілова має понад 16 років досвіду роботи з фінансовими ринками Європи, 
Центральної Азії та США. До роботи в Центрі реформ фінансової звітності, пані 
Мануілова працювала у відділі Фінансових Ринків в представництві Міжнародної 
Фінансової Корпорації (IFC) в Києві, де вона займалася оцінкою і затвердженням нових 
інвестиційних проектів у фінансовому секторі країн Європи та Центральної Азії. До 
переходу в IFC, пані Мануілова працювала в аудиторській компанії Deloitte & Touche в 
Києві (Україна) і Нью-Йорку (США), на позиції Менеджера з Аудиту в групі фінансових 
ринків з обслуговування клієнтів у банківському та страховому секторі. У 2000 році пані 
Мануілова закінчила Київський Національний Економічний Університет за 
спеціальністю бухгалтерський облік і аудит. З 2001 року, вона є сертифікованим 
бухгалтером (CPA) Американського Інституту Сертифікованих Бухгалтерів (AICPA). 

 



 

 


