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звітування 

європейським 
регуляторам

PwC XBRL Reporter використовує присвоєння статтям фінансової звітності 
ярликів таксономії, що дозволяє зберегти поточний формат звітності.

PwC

Простий та 
інтуїтивно 

зрозумілий 
інструмент - 
це не окрема 
програма, а 
надбудова у 

MS Word

Можливість 
використання 
1-2 ліцензій 
для багатьох 
підприємств 

групи 

Відповідність 
таксономії 
МСФЗ в 
Україні

Можливість 
аутсорсингу 
підготовки 

файлу іXBRL 
досвідченими 
спеціалістами 

у сфері 
таксономії та 

XBRL без 
придбання 

програмного 
забезпечення 

Переваги 
PwC XBRL Reporter

Reporter
XBRL

Річні та квартальні фінансові звітності, підготовлені компаніями, що звітують 
за МСФЗ згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність», складаються та публікуються у форматі iXBRL на підставі 
таксономії МСФЗ. Цей формат робить можливою автоматичну обробку 
даних звітності, але в той же час   дозволяє користувачам читати фінансову 
звітність у стандартному інтернет-браузері.

      

програмне рішення PwC

         для підготовки фінансової 

  звітності у форматі iXBRL

на підставі таксономії МСФЗ



= Навчання експертами PwC забезпечує ґрунтовне 
розуміння нових вимог регулюючих органів до 
підготовки звітності

= Ми надаємо відповіді на складні питання, які новий 
формат XBRL та таксономія МСФЗ викликають при 
підготовці фінансової звітності із застосуванням 
таксономії МСФЗ у форматі iXBRL

= Проводимо семінар з використання інструменту 
PwC XBRL Reporter

Навчання

= Присвоєння рядкам фінансової звітності ярликів 
таксономії, що здійснюється нашими експертами 
PwC з МСФЗ

= Аналіз присвоєння ярликів таксономії, 
невідповідностей МСФЗ, послідовності, повноти та 
точності даних

Присвоєння ярликів таксономії

= Наші досвідчені експерти з поглибленими знаннями 
МСФЗ та розумінням правил застосування 
таксономії та XBRL підготують звіт у форматі iXBRL, 
який відповідатиме вимогам МСФЗ та 
законодавства України

Аутсорсинг підготовки файлу іXBRL

Ми пропонуємо

Інтуїтивно зрозуміле та швидке 
присвоєння статтям фінансової 
звітності ярликів таксономії МСФЗ

Макет звіту з прив'язкою 
ярликів таксономії та рядків 
фінансової звітності, що може 
використовуватись у 
наступних періодах

Структура ярликів відповідає 
вимогам Таксономії UA XBRL 
МСФЗ

Створення звіту у візуально 
зрозумілому середовищі MS Word 
з подальшою автоматичною 
конвертацією в формат iXBRL

= Консультування щодо питань застосування 
таксономії

= Допомога у встановленні відповідностей між 
рядками фінансової звітності та таксономії 

= Практичні рекомендації щодо присвоєння ярликів 
таксономії

Підтримка під час та після 
імплементації PwC XBRL Reporter

Наша команда об'єднує 
досвідчених експертів у 
таксономії, з XBRL, МСФЗ 
та IT, адже запорукою 
успішного впровадження 
інструменту є синергія 
знань у бухгалтерському 
обліку та інформаційних 
технологіях.
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Контактні 
особи 

= Ліцензія супроводжується тренінгом  та 
консультаційними послугами щодо застосування 
нашого інструменту

Ліцензія на встановлення 
PwC XBRL Reporter


