Таксономія XBRL
Впровадження
нового
формату
фінансової
звітності

На кого
поширюються
нововведення?
На кого поширюються
нововведення?

Нормативноправова база
нововведень
џ Закон України «Про

суспільний інтерес

бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні»
від 16.07.1999 № 996-XIV (із
змінами).

џ Публічні акціонерні

џ Постанова Кабінету Міністрів

џ Підприємства, що становлять

товариства
џ Суб’єкти господарювання, які

здійснюють діяльність у
видобувних галузях
џ Підприємства, які провадять

господарську діяльність за
видами, перелік яких
визначений Постановою
Кабміну № 419

України «Про затвердження
Порядку подання фінансової
звітності» від 28 лютого 2000
р. № 419 (із змінами).
џ Наказ Міністерства фінансів

України «Про затвердження
перекладу таксономії
фінансової звітності за
міжнародними стандартами
фінансової звітності» від 25
жовтня 2019 року № 452

Чому та
для кого
це важливо?
Підприємства, які складають фінансову звітність (у т. ч. консолідовану)
на підставі таксономії за Міжнародними стандартами фінансової
звітності будуть подавати звітність в електронному форматі - iXBRL

Відповідь
PwC Україна
на зміни

XBRL Reporter –
новітній
інструмент PwC
для ESEF для
компаній, що
звітують в ЄС
Простий і зручний у використанні
технологічний додаток, покликаний
оптимізувати створення документу
фінансової звітності у XBRL та iXBRL
форматах з дотриманням норм та
вимог ESEF для компаній, які мають
акції або боргові інструменти, публічно
розміщені в ЄС

Консультації щодо
класифікації
за таксономією
МСФЗ
џ

џ

Контакти

Iлля Таран
Директор, член групи
консультаційних послуг
з бухгалтерського обліку
у Центральній та Східній
Європі PwC Україна
taran.illia@pwc.com
+380 55 445 0371

Конвертація
фінансової
звітності
у формат iXBRL

Розробка оптимальної класифікації
за таксономією для Вашої компанії,
яка мінімізує необхідність
переподання звітності за попередній
рік, не порушуючи дотримання
МСФЗ

џ

Аналіз розробленої підприємством
класифікації за таксономією на
відповідність вимогам МСФЗ
зважаючи на специфіку обліку
операцій

џ

Перетворення звітності, складеної
за МСФЗ, у формат iXBRL із
застосуванням інструментів,
наявних в Системі фінансової
звітності або розроблених
підприємством
Консультації щодо технічних
завдань для розробки
автоматизованого механізму
вигрузки інформації для подальшої
конвертації звітності у формат
iXBRL

Анна Парокінна
Директор відділу аудиту,
керівник групи
консультаційних послуг з
бухгалтерського обліку
PwC Україна
anna.parokinna@pwc.com
+380 44 354 0404

01032, Київ
вул. Жилянська, 75
+380 44 354 04 04

@PwCUkraine
pwc.com/ua

Наша місія у PwC – це побудова довіри
у суспільстві та вирішення важливих
проблем. Ми – це мережа компаній у
157 країнах світу. Наша команда
налічує понад 276 000 людей, які
надають якісні послуги у сферах
аудиту, консалтингу та оподаткування.
Ви можете знайти більше інформації
про нас та поділитися з нами тим, що
має значення саме для вас, на сайті:
www.pwc.com
Зверніть увагу, що бренд PwC об’єднує
мережу фірм, кожна з яких є окремою
юридичною особою. Для більш
детальної інформації перегляньте, будь
ласка, розділ: www.pwc.com/structure
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