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ПЕРША ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ: ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ТА СТРУКТУРА 

Зміни, внесені Законом № 2164 до Закону про бухоблік, стосуються використання 
МСФЗ для ведення бухобліку та складання фінансової звітності. Розглянемо, для кого 
застосування МСФЗ є обов’язковим з 2018 року та якими є особливості складання першої 
звітності за МСФЗ? 

Сфера застосування 

Питання переходу на МСФЗ з національних стандартів бухгалтерського обліку різних 
країн регулюється спеціальним стандартом – МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування 
МСФЗ». Його основна мета – забезпечити, щоб перші фінансові звіти підприємства, 
складені за МСФЗ, містили інформацію, яка:  

 є прозорою для користувачів і порівняльною в усіх відображених періодах; 

 забезпечує прийнятну відправну точку для обліку за МСФЗ; 

 є економічно обґрунтованою. 

Якщо підприємство вже складало звітність за МСФЗ для банків чи інвесторів, але 
облік вело за національними стандартами, то вимоги МСФЗ (IFRS) 1 на неї не 
поширюються, навіть якщо така звітність готувалась не в національній валюті. Просто така 
звітність, починаючи з 2018 року, надаватиметься і органам державної влади, як це 
визначено чинним законодавством, та оприлюднюватиметься.  

Втім, якщо підприємство складало фінансову звітність за МСФЗ лише для 
внутрішнього користування без оприлюднення її змісту власникам суб’єкта 
господарювання або будь-яким іншим зовнішнім користувачам, тоді доведеться 
застосувати МСФЗ (IFRS) 1. 

Є підприємства, які в 2008-2012 роках планували вихід на закордонні ринки капіталу, 
готували МСФЗ-звітність, але через внутрішні та зовнішні фактори відмовились від такої 
ідеї, та кілька років не готували звітність за міжнародними стандартами. Таким 
підприємствам п. 4А та 4Б МСФЗ (IFRS) 1 дають право вибору: зробити ретроспективний 
перерахунок, так ніби звітність за МСФЗ складалась постійно, чи застосувати МСФЗ з 
урахуванням наведених у цьому стандарті особливостей.   

Формування першої звітності 

Першу фінансову звітність за МСФЗ, включно з порівняльними даними попереднього 



періоду, підприємство має складати відповідно до власної облікової політики, яка 
ґрунтується на стандартах, чинних на кінець першого звітного періоду. Вибіркове 
застосування окремих стандартів не дає підприємству права зазначати, що звітність 
складена за МСФЗ. 

Свій перший звіт про фінансовий стан за міжнародними стандартами 
підприємство має складати та подавати на дату переходу на МСФЗ, яка є відправною  
точкою для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, на кінець попереднього звітного 
періоду та кінець звітного періоду (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основні дати та періоди фінансової звітності,  
яка подається за МСФЗ вперше (приклад) 

Найперша звітність за МСФЗ має містити принаймні три звіти про фінансовий 
стан, два звіти про прибуток та збиток та інший сукупний дохід (або по два окремих звіти 
про прибутки та збитки та звіти про сукупний дохід), два звіти про рух грошових коштів та 
два звіти про зміни у власному капіталі, а також відповідні примітки, що включають 
порівняльну інформацію для всіх поданих фінансових звітів (таблиця 1).  

Таблиця 1 

Формування фінансових звітів у річній фінансовій звітності за МСФЗ,  
яка надається вперше, та додаткових приміток 

Вид фінансової 
звітності 

Порівняльна інформація Перша звітність за МСФЗ 

Звіт про фінансовий 
стан 

Звіт про фінансовий стан 

Звіт про прибутки й збитки та інший 
сукупний дохід 

Звіт про зміни у власному капіталі  

Звіт про рух грошових коштів 

Звіт про фінансовий стан 

Звіт про прибутки й збитки та інший 
сукупний дохід 

Звіт про зміни у власному капіталі  

Звіт про рух грошових коштів 

Примітки Вплив переходу на МСФЗ на 
фінансовий стан, прибутки/збитки 
та інший скупний дохід, рух 
грошових коштів. 

Узгодження капіталу, відображено-
го у звіті за попередніми НП(С)БО, 
з капіталом згідно з МСФЗ. 

Примітки за МСБО 36 при 
знеціненні активів. Узгодження 
загального сукупного прибутку. 
Відсутність фінансової звітності за 
період за НП(С)БО (якщо доречно) 

Заява про застосування МСФЗ 
вперше 

Вплив переходу на МСФЗ на 
фінансовий стан, прибутки та 
збитки та інший скупний дохід, рух 
грошових коштів 

Період першої річної 
фінансової звітності за МСФЗ 

(рік, який завершився 
31.12.2018) 

Період порівняльної 
інформації 

(рік, який завершився 
31.12.2017) 

Дата переходу 

(01.01.2017) 



Якщо з певних причин звітність за МСФЗ за 2018 рік не міститиме порівняльної 
інформації за 2017 рік, трансформованої відповідно до МСФЗ, а відправною точкою буде 
обрано 1 січня 2018 року, і така можливість буде передбачена на державному рівні (як це 
відбулося у 2011 році і було викладено у спільному листі Мінфіну, НБУ та  
Держстату України від 07.12.2011 р., http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1757500-11), то 
така звітність називатиметься попередньою фінансовою звітністю за МСФЗ.  

Нагадаємо, що до всього комплекту фінансових звітів, які надаються за МСФЗ 
вперше, застосовується версія стандартів, чинних станом на кінець першого звітного 
періоду за МСФЗ. Попередні редакції стандартів не застосовуються. У наведеному вище 
прикладі мають застосовуватись МСФЗ, чинні на кінець 2019 року. Дочасне використання 
положень нових МСФЗ, як правило, дозволяється, але з відповідним повідомленням у 
примітках. 

Зазначимо, що цей стандарт не звільняє від вимог щодо подання та розкриття 
інформації за іншими МСФЗ та вимагає додаткові примітки (таблиця 1). 

Звільнення та спрощення на дату переходу 

Порівняльна інформація за попередній період має бути ретроспективно 
перерахована відповідно до МСФЗ з деякими можливими винятками, визначеними в  § 14-
17 МСФЗ 1 та Додатку Б до МСФЗ (IFRS) 1 (заборона ретроспективного застосування 
деяких МСФЗ), а саме: 

 попередні оцінки; 

 припинення визнання похідних фінансових активів та фінансових зобов’язань; 

 облік хеджування; 

 неконтрольовані частки; 

 класифікація оцінки фінансових активів; 

 вбудовані похідні фінансові інструменти.  

Додаток В до МСФЗ (IFRS) 1 деталізує винятки щодо ретроспективного підходу в 
разі об’єднання бізнесу. 

За додатком Г до МСФЗ (IFRS) 1 підприємство може обрати використання одного 
або кількох добровільних звільнень: 

Додатково, відповідно до додатку Г стандарту, підприємство може обрати 
використання одного або кількох таких звільнень:  

 доцільна собівартість для основних засобів, інвестнерухомості та нематеріальних 
активів, щодо яких існує активний ринок; 

 кумулятивні курсові різниці для груп підприємств з іноземним компонентом або при 
першому використанні валюти подання, що відрізняється від функціональної; 

 оцінка за справедливою вартістю при первісному визнанні, призначення раніше 
визнаних фінансових інструментів та розподілу складних фінансових інструментів на 
елементи;  

 оцінка зобов’язань щодо виведення з експлуатації основних засобів, які було 



включено в їх собівартість (наприклад, на рекультивацію території після виведення 
об’єкту з експлуатації); 

 витрати на позики (капіталізувати чи ні до дати переходу); 

 оцінку доходів відповідно до МСФЗ (IFRS) 15 у разі його дострокового застосування; 

 перерахунок балансової вартості активів та зобов’язань, пов’язаних з виплатами 
працівникам згідно з Перехідними положеннями МСБО (IAS) 19; 

 звільнення за іншими операціями, характерними для груп підприємств, інвестиційних 
та страхових компаній. 

Щодо доцільної собівартості необоротних активів мається на увазі можливість 
підприємства провести одноразову переоцінку основних засобів, нематеріальних активів 
та інвестиційної нерухомості до справедливої вартості на дату переходу або у періоді, що 
охоплюється першою звітністю за МСФЗ, без обов’язку робити переоцінки у подальшому. 
Справедлива ціна приймається з метою обліку та звітності за собівартість, що підлягає 
амортизації у залишковий період експлуатації. А переоцінки, як правило, одразу 
визнаються у складі нерозподіленого прибутку підприємства. 

Механізм переходу 

Облікові політики, що їх підприємство використовує у звіті про фінансовий стан за 
МСФЗ на початок періоду, можуть відрізнятися від попередніх. Тому всі коригування 
вважаються такими, що виникли до дати переходу на МСФЗ, отже, мають визнаватися 
безпосередньо в нерозподіленому прибутку або, якщо доречно, – в іншій категорії 
власного капіталу. 

Суб’єкт господарювання у своєму звіті про фінансовий стан за МСФЗ на початок 
періоду застосовує коригування, наведені на рис. 2. 

 

Рис. 2. Трансформація статей Звіту про фінансовий стан  
на дату переходу на МСФЗ 

Статті активів, зобов’язань чи компонентів капіталу необхідно рекласифікувати на 
відповідні статті, що вимагаються за МСФЗ. Підприємство визнає у фінансових звітах усі 
активи і зобов’язання так, як цього вимагають МСФЗ, і не визнає ті з них, які суперечать 
міжнародним стандартам.  

Звіт про 
фінансовий стан на 

дату переходу за 

П(С)БО 

Коригування: 
 визнання активів та зобов'язань, 

визнавати які вимагають МСФЗ; 
 списання активів та зобов'язань, 

якщо МСФЗ не дозволяють такого 
визнання; 

 перекласифікація статей за 
МСФЗ; 

 оцінювання активів і зобов'язань 
за МСФЗ. 

Звіт про 
фінансовий стан на 

дату переходу за 

МСФЗ 



Підприємство має пояснювати, як перехід на МСФЗ вплинув на його фінансовий 
стан, фінансові результати і грошові потоки, відображені у звітності. Аби відповідати цим 
вимогам, перша фінансова звітність підприємства, складена за МСФЗ, має включати 
примітки, наведені в таблиці 1. 

Підприємство, яке подає проміжну фінансову звітність, охоплену його першою 
фінансовою звітністю, складеною за МСФЗ, має виконувати вимоги, наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Вимоги до складу проміжної фінансової звітності за частину періоду,  
охопленої першою фінансовою звітністю, складеною за МСФЗ 

Вимоги 
МСБО 34 

Додаткові вимоги МСФЗ 1 

За наявності порівняльної інформації за 
період, який передує фінансовому року 

Узгодження: 

 власного капіталу за попереднім 
обліком на кінець порівнювального 
проміжного періоду із сумою власного 
капіталу за МСФЗ на дату; 

 загального сукупного прибутку за 
МСФЗ за цей порівнювальний період. 

У разі змін облікових політик або 
застосування звільнень, що надаються 
МСФЗ 1. 

Пояснення змін облікових політик і 
застосованих звільнень у кожній 
проміжній фінансовій звітності 

Якщо суб’єкт господарювання, який уперше застосував МСФЗ, у своїй найостаннішій 
фінансовій звітності за П(С)БО не розкривав інформацію, що є суттєвою для розуміння 
поточного проміжного періоду (а чинне законодавство цього не вимагало), то його 
проміжна фінансова звітність має розкривати цю інформацію або містити посилання на 
інший опублікований документ, який містить цю інформацію. 

Приклади оформлення додаткових приміток до звітності за МСФЗ, яка вперше 
складається за результатами 2017 року, з порівняльними даними за 2016 рік, наведено в 
додатку. 

Додаток 

Фрагмент розкриття інформації у примітках про перехід на МСФЗ 

<…> 

5.  Ключові положення облікової політики 

Заява про відповідність   

Ця фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ). 

За попередній звітний рік, що завершився 31 грудня 2016 року, Підприємство готувало 
фінансову звітність відповідно до національних загальноприйнятих принципів 
бухгалтерського обліку. Ця фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2017 року, 
є першою фінансовою звітністю Підприємства, підготовленою відповідно до МСФЗ. 
Інформацію про вплив переходу Підприємства на МСФЗ наведено у Примітці 30. 

Підприємство вело облік і складало фінансову звітність відповідно до Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку України (далі – П(С)БО). Принципи та процедури 



бухгалтерського обліку за П(С)БО можуть відрізнятися від загальноприйнятих принципів 
та процедур за МСФЗ. Тому фінансова звітність, яка була підготовлена на підставі 
бухгалтерських записів згідно з П(С)БО, містить коригування, необхідні для подання 
фінансового стану Підприємства, результатів його діяльності і руху грошових коштів 
відповідно до МСФЗ, які були чинними на дату складання звітності. 

<…> 

30. Перше застосування МСФЗ  

Підприємство на дату переходу вело свій облік та складало фінансову звітність відповідно 
до вимог українського законодавства, які не повною мірою збігаються з МСФЗ. 
Керівництво прийняло рішення скласти першу фінансову звітність за МСФЗ за рік, який 
завершився 31.12.2017.  

Підприємство підготувало фінансову звітність відповідно до МСФЗ, які застосовуються за 
періоди, що завершуються 31 грудня 2017 року або після цієї дати, разом з порівняльною 
інформацією станом на 31 грудня 2016 року і за рік, що завершився на зазначену дату, як 
описано в обліковій політиці. Під час підготовки цієї фінансової звітності за МСФЗ 
вступний звіт про фінансовий стан Підприємства був підготовлений на 1 січня 2016 року, 
дату переходу Підприємства на МСФЗ. У цій примітці пояснюються основні коригування, 
виконані Підприємством при перерахунку звіту про фінансовий стан, складеного на 1 січня 
2016 року згідно з П(С)БО, а також раніше випущеної фінансової звітності за рік, що 
завершився 31 грудня 2016 року. 

Для цього підготовлено вступний звіт про фінансовий стан на 01.01.2016 р. з таблицею 
узгодження. 

 
Пояснення П(С)БО 

Вплив 
переходу 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

Активи  

    Необоротні активи 

    Основні засоби В 21 024 16 519 37 543 

Нематеріальні активи  

 

4 586 - 4 586 

Довгострокові біологічні активи  Б 524 270 794 

Інвестиції, обліковані за справедливою 
вартістю   

5 604 - 5 604 

Довгострокова дебіторська заборгованість Е 10 000 (3 358) 6 642 

Відстрочені податкові активи  Є 849 (849) - 

Всього необоротні активи  

 

42 587 12 582 55 169 

Оборотні активи 

 
   

Запаси  А 23 878 (4 373) 19 505 

Поточні біологічні активи  А - 7 288 7 288 

Торгова дебіторська заборгованість Д 27 390 (156) 27 234 

Передоплати сплачені 

 

3 539 - 3 539 

Інша дебіторська заборгованість 

 

1 204 - 1 204 

Короткострокові депозити в банку Г - 19 500 19 500 



1 2 3 4 5 

Грошові кошти та їх еквіваленти  Г 21 556 (19 500) 2 056 

Всього оборотні активи  

 

77 567 2 759 80 326 

Разом активи 

 

120 154 15 341 135 495 

Власний капітал та зобов’язання 

 
   

Власний капітал  

 
   

Статутний капітал  

 

450 - 450 

Нерозподілений прибуток  Всі крім Г 75 027 13 276 88 303 

Разом капітал  

 

75 477 13 276 88 753 

Довгострокові зобов’язання 

 
 

- 
 

Довгострокові позики  

 

33 500 - 33 500 

Відстрочені податкові зобов’язання  Є - 2 065 2 065 

Всього довгострокові зобов’язання  

 

33 500 2 065 35 565 

Поточні зобов’язання 

 
   

Торгова кредиторська заборгованість  

 

5 831 - 5 831 

Поточні зобов’язання з податку на прибуток    64 - 64 

Аванси отримані 

 

2 113 - 2 113 

Інша кредиторська заборгованість  

 

3 169 - 3 169 

Всього поточні зобов’язання  

 

11 177 - 11 177 

Разом зобов’язання 

 

44 677 2 065 46 742 

Разом власний капітал і зобов’язання 

 

120 154 15 341 135 495 

 

Пояснення до таблиці узгодження 

А.  Зі складу незавершеного виробництва виділено біологічні активи рослинництва за 
собівартістю та проведено їх дооцінку до справедливої вартості згідно з вимогами 
МСБО (IAS) 41. 

Б. Проведено дооцінку до справедливої вартості великої рогатої худоби згідно з п. 12 
МСБО (IAS) 41. 

В. Переоцінено до справедливої вартості основні засоби, нову вартість прийнято за 
доцільну собівартість п. 30 МСФЗ (IFRS) 1. 

Г. Виділено в окрему статтю короткострокові депозити в банку з фіксованим терміном 
згідно з п. 6 МСБО (IAS) 7. 

Д. Відкориговано резерв сумнівних боргів у дебіторській заборгованості згідно з п. 16 
МСФЗ (IFRS) 7. 

Е. Продисконтовано довгострокову заборгованість за позиками виданими пов’язаним 
особам згідно з п. Б.5.1 МСФЗ (IFRS) 9. 

Є. Перераховано відстрочені податкові активи та зобов’язання.  

Нижче подано узгодження інших форм звітності за 2016 рік, який є найпізнішим періодом у 
найостанніших річній фінансовій звітності Підприємства, складеної за П(С)БО. 



Узгодження сукупного доходу, відображеного згідно з П(С)БО та МСФЗ: 

  2016 

Показник сукупного доходу за рік за даними П(с)БО  16 097 

Переоцінка біоактивів рослинництва 22 034 

Переоцінка біоактивів тваринництва 311 

Коригування собівартості на суму дооцінки біоактивів (20 246) 

Різниця в розрахунку амортизації (3 224) 

Відкориговано резерв сумнівних боргів у дебіторській заборгованості (273) 

Амортизація дисконту по виданим позикам 1 508 

Інші коригування  429 

Перерахунок відстроченого податку на прибуток (97) 

Показник сукупного доходу за рік за даними МСФЗ  16 539 

Узгодження власного капіталу, відображеного згідно з П(С)БО та МСФЗ: 

 
31.12.2017 01.01.2017 

Показник нерозподіленого прибутку за даними 
П(С)БО  

82 804 75 027 

Перехідні коригування нерозподіленого прибутку 13 276 13 276 

Коригування прибутків (збитків) періоду 442 
 

Всього коригувань 13 718 13 276 

Показник нерозподіленого прибутку за даними МСФЗ  96 522 88 303 

Звіт про рух грошових коштів 

Перехід від П(С)БО на МСФЗ не вплинув суттєво на звіт про рух грошових коштів 
Підприємства. 

 

 


