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Зміни до Інструкції 
з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних)
 операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України

1. У главі 1 розділу I:

1) абзац другий пункту 1.3 викласти в такій редакції:
“активний ринок - ринок, на якому операції для активів або зобов'язань відбуваються з достатньою частотою та у достатньому обсязі, щоб надавати інформацію про ціноутворення на безперервній основі”;

2) в абзаці першому пункту 1.9 після слова “обліку” доповнити словами “під час первісного визнання”; 

3) пункт 1.15 викласти в такій редакції: 
“1.15. Банк відображає в бухгалтерському обліку суттєві зміни умов договору за фінансовим активом, що не пов’язані із зменшенням його корисності, які відповідають критеріям припинення визнання фінансового активу, як погашення первісного та визнання нового фінансового активу за справедливою вартістю. 

Будь-які витрати або винагороди, пов'язані з погашенням первісного фінансового активу та визнанням нового відображаються як інші операційні доходи або витрати від зміни умов договору”.   

3) пункт 1.33 доповнити новим абзацом такого змісту:
“За фінансовими активами, за якими оцінка на зменшення корисності здійснюється на портфельній основі, під час визнання процентного доходу сума резерву не включається до балансової вартості”. 

4) у пункті 1.37 після слова “продаж” доповнити словом “погашення”.

2. У пункті 3.1 глави 3 розділу II:

1) у абзаці першому слова “за справедливою вартістю” виключити;

2) у абзаці другому після слова “заставу” доповнити словами “за справедливою вартістю”.  

3. У розділі V:

1) пункти  5.3 – 5.4 глави 5 виключити;

2) главу 6 виключити.

4. У главі 1 розділу VII:
1) перше речення абзацу сьомого пункту 1.3 виключити;
2) пункт 1.7 доповнити новим абзацом такого змісту:
“1.7. Для визначення збитків від зменшення корисності в групі фінансових активів банк може застосовувати підходи, які засновані на формулах, та статистичні методи”.

5. У додатку до Інструкції:

1) пункт 15 виключити. У зв’язку з цим пункти 16 – 105 уважати відповідно пунктами 15 – 104;

2) пункт 29 виключити. У зв’язку з цим пункти 30 – 104 уважати відповідно пунктами 29 – 103;

3) пункт 46 виключити. У зв’язку з цим пункти 47 – 103 уважати відповідно пунктами 46 – 102;

4) пункт 53 виключити. У зв’язку з цим пункти 54 – 102 уважати відповідно пунктами 53 – 101;

5) пункт 74 виключити. У зв’язку з цим пункти 75 – 101 уважати відповідно пунктами 74 – 100;

6) пункт 97 виключити. У зв’язку з цим пункти 98 – 100 уважати відповідно пунктами 97 – 99.







 

