
ПРО АВТОМАТИЗАЦІЮ ОБЛІКУ 
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЗА МСФЗ

1. Кому точно потрібна автоматизація фінансових інстру-
ментів

Автоматизація обліку фінансових інструментів є особливо актуальною для 
компаній, які регулярно здійснюють операції на фінансових ринках, тобто 
здебільшого це стосується таких компаній:

• Банки
• Кредитні спілки
• Страховики
• Платіжні системи
• Інвестиційні фонди
• Девелопери

2. Проблеми за відсутності автоматизації МСФЗ

• необхідність розрахунку права користування та зобов’язання за 
  орендою вручну;
• складність розрахунку дисконтованої вартості зобов'язань та 
  амортизації дисконту;
• довгий та рутинний процес трансформації та консолідації 
  звітності в Excel;
• відсутність можливості аналізу первинних документів в Excel;
• неможливість зіставлення частини первинних даних в різних 
  облікових системах.

3. Рішення, яке ми пропонуємо

Програмний продукт "Облік МСФЗ 9. Серія 2.0" - автоматизована система 
обліку фінансових інструментів, яка повністю враховує вимоги міжнародних 
стандартів й дозволяє впровадити:
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а) Розрахунок дисконтування, тобто впровадження механізму:
• Дисконтування:
 • визнання та дисконтування нових заборгованостей;
 • визнання дисконту витратами періоду/доходами періоду.
• Амортизації дисконту:
 • нарощування боргу (від теперішньої вартості до майбутньої);
 • визнання суми нарощування за період доходами 
  періоду/витратами періоду з наступним формуванням проводок.
• Перекваліфікації дисконту:
 • переведення боргу з категорії довгострокового в 
  короткостроковий з наступним формуванням проводок.

б) Класифікація договорів за вартісним критерієм
Впровадження можливості поділу договорів в залежності від класифікації, 
що  оцінюються за:
• амортизованою вартістю;
• справедливою вартістю через сукупних дохід;
• справедливою вартістю через прибутки та збитки.

в) Впровадження системи довідників (облікова політика, облікові оцінки), що 
дозволяє:
• легко вести облік фінансових інструментів без наймання додаткового 
 персоналу;
• коректно обліковувати фінансові інструменти за МСФЗ 9;
• тримати під контролем фінансовий результат завдяки судженням 
 управлінського персоналу щодо ефективної ставки відсотку, відсотку 
 очікуваних збитків тощо.

г) Автоматичне ведення реєстру договорів, що дозволяє розуміти та аналізу-
вати:
• загальну кількість укладених договорів;
• загальну суму заборгованості за укладеними договорами;
• загальну суму доходів та витрат;
• розуміння необхідності формування резерву під очікувані збитки за 
 дебіторською заборгованістю;
• можливість перегляду сум резерву під очікувані збитки шляхом зміни
 облікових оцінок.
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д) Автоматичне формування тексту документів, що дозволяє:
• розвантажити юристів;
• мінімізувати можливість людської похибки;
• максимально швидко готувати необхідні документи.

Можливості нашого продукту дозволяють швидко й ефективно реалізовува-
ти його впровадження у будь-якій зручній системі обліку. Продукт може 
функціонувати як окремо, так і вже в наявній обліковій системі. При цьому, 
наші спеціалісти завжди готові допрацювати програмний продукт під 
індивідуальні потреби Вашого бізнесу.

4. Ефект від впровадження автоматизації

• Зменшення витрат компанії та часу на підготовку звітності;
• Систематизація процесів й мінімізація людського фактору;
• Управління та контроль над фінансовим результатом;
• Зручне та зрозуміле податкове прогнозування;
• Можливість аналізу поточних договорів;
• Автоматичне формування шаблонних документів;
• Прозора та коректна фінансова звітність для керівництва та 
 інвесторів.
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