
На сьогодні в Україні триває процес запровадження СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, який 
передбачає подання фінансової звітності в уніфікованому електронному форматі іXBRL, підготовленої 
відповідно до таксономії UA XBRL МСФЗ, за принципом «єдиного вікна». Формат є загальновизнаним 
міжнародним стандартом, що дозволяє опрацьовувати великі обсяги якісних та кількісних показників.  
 
Перехід України на новий формат іXBRL відкриє низку переваг як для користувачів, так і для тих, хто 
готує фінансову інформацію. 
 
Переваги використання СФЗ для суб'єктів звітування:  

 коректне складання фінансової звітності; 

 виключення дублювання при поданні фінансової звітності регуляторам; 

 якісна фінансова звітність сприятиме залученню інвесторів. 
 
Переваги використання СФЗ для користувачів (регуляторів): 

 швидкість і автоматичність обробки і аналізу фінансової звітності;  

 своєчасне виявлення ризиків та оперативне реагування на них; 

 більш ефективний і менш затратний регуляторний процес. 
 
Правова база для впровадження СФЗ - Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні», відповідно до якого підприємства, що становлять суспільний інтерес, зобов’язані складати 
фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність відповідно до Таксономії UA XBRL МСФЗ (далі 
Таксономія) і подавати її органам державної влади в єдиному електронному форматі I XBRL. 
Таксономія – перелік статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. 
Таксономія UA XBRL МСФЗ опублікована на офіційному сайті Міністерства фінансів та поширена 
іншими регуляторами фінансового сектору - НБУ, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг: 
 
МФУ: https://drive.google.com/file/d/1ykzT0XNVnP0Ss3ABfcj1MF9YVOFL7jU8/view 
НБУ: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=84659719&cat_id=84880247  
Нацкомфінпослуг: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiini-povidomlennia/26928.html  
НКЦПФР: https://www.nssmc.gov.ua/documents/ua-xbrl-ifrs-2018  
 
Підготовка фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності здійснюється суб’єктами 
звітування за допомогою спеціального програмного забезпечення та подається через портал Система 
фінансової звітності (СФЗ).  
 
Перед поданням фінансової звітності суб’єкти звітування зобов’язані провести аудиторську перевірку і 
аудитор повинен засвідчити аудиторський висновок для підтвердження, що фінансова звітність є 
достовірною і повністю відображає фінансовий стан суб’єкта звітування. 
 
Програмне забезпечення для складання фінансової звітності 
 
Для складання фінансової звітності в єдиному електронному форматі iXBRL, використовується 
спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє вносити дані показників фінансової звітності, 
проводити валідацію складених звітів та генерувати файл фінансової звітності в форматі iXBRL.  
 
Портал СФЗ для подання фінансової звітності 
 
Портал СФЗ (https://portal.frs.gov.ua) – це технологічна платформа, що дозволяє суб’єктам звітування 
подавати та розкривати, а регуляторам обробляти та перевіряти фінансову звітність суб’єктів 
звітування у єдиному електронному форматі iXBRL. Програмне забезпечення порталу СФЗ було 
розроблено компанією Vizor. Адміністрування та технічне обслуговування програмного забезпечення 
Порталу СФЗ здійснюється Центром збору фінансової звітності, за операційне управління яким 
відповідає НКЦПФР. 
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