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На шляху до якісної звітності за МСФЗ
Більше чотирьохсот осіб зареєструвалося на київський форум «На шляху до якісної звітності
за міжнародними стандартами», який пройшов сьогодні, 8 червня, в колонній залі Київської
міської адміністрації.
Форум у Києві завершив марафон, розпочатий ще на початку березня і, пройшовши через
усю країну, включаючи Харків, Дніпро, Львів, Одесу і інші міста, врешті дійшов до столиці,
щоб узагальнивши весь набутий досвід, зробити висновки та намітити основні напрями
майбутніх змін.
В київській мерії зібралися представники Світового банку (Наталія Мануілова, Наталія
Коноваленко), Адміністрації президента (Олег Канцуров), Міністерства фінансів (Людмила
Рубаненко), Аудиторської палати (Тетяна Каменська), СІМА (Наталія Вовчук), ФПБАУ
(Петро Кричун, Валентина Легка, Світлана Зубілевич, Сергій Рогозний), Спілки аудиторів
(Наталія Гаєвська, Валентина Левченко, Олена Величко), представники ВР, практикуючі
аудитори, бухгалтери, представники бізнесу і аудиторських компаній, представники
професійних видань з обліку та аудиту.
Нелегкі завдання постають перед регуляторними органами і професійною спільнотою, адже
на часі величезна кількість змін, які мають на меті максимально наблизити фінансову
звітність до МСФЗ, врешті виконати вимоги закону «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні».
На першій секції обговорювалися регуляторні положення щодо виконання закону №996
стосовно переходу на звітування за міжнародними стандартами підприємств, що становлять
суспільний інтерес, публічних акціонерних товариств, підприємств, які здійснюють
діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а також
підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України. Крім того, Людмила Рубаненко зупинилася на методиці
формування звіту про платежі на користь держави та звіту про управління, методичні
рекомендації щодо їх формування зараз розробляються Міністерством фінансів.
Якість аудиторських послуг в контексті МСФЗ актуалізувала очільниця Аудиторської палати
Тетяна Каменська.
Інформацію про Глобальні принципи управлінського обліку та їх значення у підготовці
управлінської звітності розкривала Наталія Вовчук – офіційний представник СІМА в
Україні.

Основні зміни в МСФЗ та їхні наслідки у процесі формування фінансової звітності,
практичні аспекти, нові міжнародні стандарти та консолідацію професії розкривали у другій
секції Світлана Зубілевич, Сергій Москвін, Алла Савченко та Сергій Рогозний.
Практичні аспекти та досвід формування звітності за МСФЗ, а також використання
фінансової звітності як бази для формування податкової декларації з податку на прибуток
були розкриті доповідачами - практиками: Олексієм Радоновим, Юрієм Циганком, Еліною
Трубаковою.
Не обійшли і питання впровадження автоматизованих систем складання звітності за МСФЗ в
форматі XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language), що знову ж таки є вимогою
закону 996 (Олександр Нічепорук, Дмитро Ткаченко, Денис Лісовий).
ФПБАУ як єдина з вітчизняних професійних організацій, що є членом IFAC, змогла
об’єднати навколо себе значну кількість стейкхолдерів, які сьогодні, і це було яскраво
продемонстровано на нинішньому форумі, виступають однією командою, доповнюючи і
підсилюючи один одного, досягаючи значного синергетичного ефекту. Тільки так,
спрямовуючи зусилля в єдиному напрямі, ми можем досягати успіху у справі розвитку
професії і транспарентності фінансової звітності.

