
У межах програми зокрема планується розглянути такі питання: 

1. Організаційні заходи страховиків при впровадженні МСФЗ 17  

2. Причини впровадження МСФЗ 17. Основні відмінності відображення у звітності за МСФЗ 4 

та МСФЗ 17.  

3. Застосування МСФЗ 9 в страхуванні (оглядово). 

4. Значний страховий ризик.  

5. Сфера застосування МСФЗ 17. Виключення із МСФЗ 17. Види контрактів, які 

обліковуються за МСФЗ 4, і є поза сферою МСФЗ 17. Види контрактів, які є сфері 

застосування МСФЗ 17, але не обліковуються за МСФЗ 4.  

6. Відділення компонентів від страхового контракту (вбудовані похідні інструменти, 

інвестиційні компоненти, обіцянки передати держателю страхового контракту 

відокремлювані товари чи нестрахові послуги). Приклади. 

7. Причини групування контрактів. Агрегування контрактів (за портфелями, 

обтяжливістю/прибутковістю, когортами, додаткове). Загальне поняття обтяжливого 

страхового контракту. Досвід застосування на практиці (на прикладі одного портфеля). 

Розподіл грошових потоків виконання між портфелями, групами, когортами. 

8. Загальна модель обліку страхових контрактів (GMM). 

9. GMM: грошові потоки виконання в межах та поза межами страхового контракту (в т.ч. 

включення до грошових потоків виконання накладних витрат та їх розподіл за групами, 

аквізиційні грошові потоки); їх оцінка.  

10. GMM: ставки дисконтування, можливі підходи (приклади), визначення поточної ставки 

дисконтування (визначення теперішньої вартості?). 

11. GMM: поняття, оцінка/розрахунок. 

12. GMM: контрактна сервісна маржа (КСМ/CSM): поняття, розподіл КСМ.  

13. GMM: первісне визнання страхового контракту. 

14. GMM: подальший облік страхового контракту (визнання зобов'язання за страховими 

вимогами; визнання доходу/витрат від страхування, фінансові витрати). 

15. GMM: зміна ставки дисконтування (поточної): варіанти обліку. 

16. GMM: подальший облік страхового контракту (зміна грошових потоків виконання на 

наступні звітні періоди). 

17. GMM: облік обтяжливих страхових контрактів (первісне визнання, подальший облік). 

18. GMM: облік інвестиційного компонента. 

19. GMM: Розкриття інформації у фінансовій звітності.  

20. Спрощена модель обліку страхових контрактів (PAA): критерії застосування, порівняння з 

GMM. Приклади визначення яку з моделей обліку можливо застосувати до групи 

страхових контрактів (PAA чи GMM).  

21. PAA: первісне визнання та подальший облік, облік обтяжливих контрактів. Особливості 

розкриття.  

22. Облік контрактів з умовами прямої участі (VFA): первісне визнання та подальший облік. 

Особливості розкриття. 

23.  Облік випущених контрактів перестрахування (вхідне перестрахування). 

24. Облік утримуваних контрактів перестрахування (вихідне перестрахування): облік 

прибуткових та обтяжливих контрактів, грошові потоки в межах контракту, модифікований 

підхід (особливості суті та обліку КСМ), PAA. Різниця в обліку пропорційного та 

непропорційного перестрахування. Особливості розкриття.    

25. Модифікація страхових контрактів.  

26. Облік вибуття страхових контрактів.  

27. Особливості обліку набутих страхових контрактів у покупця та особливості вибуття 

страхових контрактів у продавця.  

28.  Перехід на МСФЗ 17: модифікований ретроспективний підхід, ретроспективний підхід, 

підхід на основі справедливої вартості.  

 


