
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПРОЦЕСУ  
СУПРОВОДУ ПЕРЕХОДУ КОМПАНІЇ НА МСФЗ  

ЕТАПИ: 

1. Підготовка до переходу та першого застосування МСФЗ 

2. Аналіз Балансу (ф. 1) та фінансових результатів компанії (ф. 2). Вивчення існуючої 
облікової політики за П(С)БО 

3. Розробка облікової політики за МСФЗ 

4. Визначення різниць між чинною практикою звітності та політикою звітності за 
МСФЗ 

5. Аналіз податкових ефектів різниці між чинною практикою звітності та політиками за 
МСФЗ 

6. Розгляд доцільності переоцінки основних засобів та інших необоротних активів на 
дату першого застосування МСФЗ. Проведення переоцінки (дооцінки, уцінки) 
(МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності») на 
01.01.2019 р. 

7. Аналіз відповідності IT-систем вимогам ведення обліку за МСФЗ. Погодження 
залучення відповідних ІТ-спеціалістів 

8. Оцінка готовності бізнес-процесів для підготовки звітності відповідно до вимог 
МСФЗ. Виявлення «слабких ланок» та розробка рекомендацій 

9. Оцінка достатності кількості фахівців, які мають необхідні навички для переходу на 
МСФЗ. Навчання персоналу, включаючи теорію та практику МСФЗ, з урахуванням 
специфічних вимог ведення діяльності 

10. Розробка трансформаційного файлу в Excel для складання фінансової звітності за 
МСФЗ з меппінгом рахунків 

11. Підготовка фінансової звітності за 2019 р.: 

 визначення справедливої вартості залишків на 01.01.2019 р. шляхом оцінки 
(згідно з МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 
звітності»). Підготовка проміжної фінансової звітності за МСФЗ за 1, 2, 3, 4 
квартали 2019 р. (трансфайли та звітність у форматі Word). Узгодження 
формату та складу статей та форм фінансової звітності, а також Приміток до 
фінансової звітності, які використовуватимуться під час складання річної 
фінансової звітності; 



 підготовка фінансової звітності за МСФЗ за 2019 р.; 

 підготовка річної фінансової звітності за МСФЗ за 2019 р.– трансфайл та 
звітність у форматі Word (Баланс на 01.01.2019 р. та 31.12.2019 р., Звіт про 
фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про зміни в капіталі 
за 2019 р., Примітки лише за 2019 р.). 

12. Трансформація фінансової звітності за 2020 р.: 

 підготовка проміжної фінансової звітності за МСФЗ за 1 квартал 2020 р. – 
трансфайл та звітність у форматі Word (з порівняльною інформацією за  
1 квартал 2019 р.); 

 підготовка проміжної фінансової звітності за МСФЗ за 1 півріччя 2020 р. – 
трансфайл та звітність у форматі Word (з порівняльною інформацією за  
1 півріччя 2019 р.); 

 підготовка проміжної фінансової звітності за МСФЗ за 9 місяців 2020 р. – 
трансфайл та звітність у форматі Word (з порівняльною інформацією за  
9 місяців 2019 р.); 

 підготовка річної фінансової звітності за МСФЗ за 2020 р. – трансфайл та 
звітність у форматі Word (Баланс на 01.01.2019 р., 31.12.2019 р.,  
31.12.2020 р., Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, 
Звіт про зміни в капіталі за 2019 р. та 2020 р., Примітки за 2019-2020 рр.). 

 

Компанія розпочинає ведення бухгалтерського обліку за МСФЗ з 01.01.2020 р. 

Примітка: звіт за МСФЗ буде поданий за 2020 р. 

 

 

 


