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Давайте поговоримо про майбутні зміни



Який шлях ми вже пройшли











Що таке Cистема фінансової звітності



XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language) – розширювана 
мова ділової звітності.

Що означає на практиці стандарт XBRL



XBRL поширений в Америці, Африці, Європі, Азії та Австралії
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Які переваги використання СФЗ















Хто має звітувати в СФЗ

























Строки подання фінансової звітності до СФЗ



Роль аудиторів в СФЗ

За результатами проведення аудиту фінансової
звітності суб’єкта звітування аудиторська фірма
повинна підписати цю звітність, складену суб’єктом
звітування у форматі іXBRL, для підтвердження,
що така фінансова звітність є достовірною і повністю
відображає фінансовий стан суб’єкта звітування.

Зокрема, підписує аудиторський звіт ключовий
партнер з аудиту, який призначений аудиторською
фірмою відповідальним за проведення аудиту
фінансової звітності суб’єкта звітування.



Як обирати аудитора підприємствам, що
становлять суспільний інтерес
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Як обирати аудитора підприємствам, що
становлять суспільний інтерес (2) 









Звіт для органів нагляду



Звіт для Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку

 Інформації, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності 
підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

 форму Інформації, що подається до Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку суб’єктом 
аудиторської діяльності, який надає послуги з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності юридичній 
особі, яка має тісні зв’язки з підприємством, що 
становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 



Що таке Таксономія МСФЗ
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Що таке Таксономія UA XBRL МСФЗ



Таксономія UA XBRL МСФЗ
[220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності

Звіт про фінансовий стан [абстрактний тип] String

Активи [абстрактний тип] String

Основні засоби Monetary
IAS 16 2017-01-01 73 e, IAS 1 2017-
01-01 54 a

Інвестиційна нерухомість Monetary
IAS 40 2017-01-01 79 d, IAS 1 2017-
01-01 54 b, IAS 40 2017-01-01 76

Гудвіл Monetary
IAS 1 2017-01-01 54 c, IAS 36 2017-
01-01 135 a, IFRS 3 2017-01-01 B67 
d, IAS 36 2017-01-01 134 a

Нематеріальні активи за винятком гудвілу Monetary
IAS 1 2017-01-01 54 c, IAS 38 2017-
01-01 118 e

Інші фінансові активи Monetary IAS 1 2017-01-01 54 d

Інші нефінансові активи Monetary IAS 1 2017-01-01 55

Інвестиції, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Monetary
IFRS 8 2017-01-01 24 a, IFRS 12 
2017-01-01 B16, IAS 1 2017-01-01 
54 e

Інвестиції в дочірні підприємства, спільні підприємства та асоційовані 
підприємства

Monetary IAS 1 2017-01-01 55

Біологічні активи Monetary
IAS 41 2017-01-01 43, IAS 1 2017-
01-01 54 f, IAS 41 2017-01-01 50

Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу 
або як утримувані для виплати власникам

Monetary IAS 1 2017-01-01 54 j



Таксономія UA XBRL МСФЗ
[800600] Примітки - Список положень облікової політики

Розкриття інформації по суттєві аспекти облікової політики [текстовий блок] TextBlock IAS 1 2017-01-01 117

Опис облікової політики щодо фінансових активів, доступних для продажу [текстовий блок] TextBlock
IAS 1 2017-01-01 117 
b

Опис облікової політики щодо біологічних активів [текстовий блок] TextBlock
IAS 1 2017-01-01 117 
b

Опис облікової політики щодо витрат на позики [текстовий блок] TextBlock
IAS 1 2017-01-01 117 
b

Опис облікової політики щодо запозичень [текстовий блок] TextBlock
IAS 1 2017-01-01 117 
b

Опис облікової політики щодо об'єднання бізнесу [текстовий блок] TextBlock
IAS 1 2017-01-01 117 
b

Опис облікової політики щодо грошових потоків [текстовий блок] TextBlock
IAS 1 2017-01-01 117 
b

Опис облікової політики щодо застави [текстовий блок] TextBlock
IAS 1 2017-01-01 117 
b

Опис облікової політики щодо незавершеного будівництва [текстовий блок] TextBlock
IAS 1 2017-01-01 117 
b

Опис облікової політики щодо непередбачених зобов'язань та непередбачених активів [текстовий 
блок]

TextBlock
IAS 1 2017-01-01 117 
b

Опис облікової політики щодо витрат на залучення клієнтів [текстовий блок] TextBlock
IAS 1 2017-01-01 117 
b

Опис облікової політики щодо витрат на програми лояльності клієнтів [текстовий блок] TextBlock
IAS 1 2017-01-01 117 
b

Опис облікової політики щодо резервів за зобов'язаннями на виведення з експлуатації, відновлення 
та реабілітацію [текстовий блок]

TextBlock
IAS 1 2017-01-01 117 
b



З будь-яких питань, будь-ласка, звертайтесь:

mailto:olha.savkova@nssmc.gov.ua
mailto:yanina.ponomarenko@nssmc.gov.ua

