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Створення фінансової звітності

                        
                     



Суб’єкт звітування може створити файл 
фінансової звітності у форматі iXBRL за 
допомогою спеціалізованого програмного 
забезпечення, яке формує файл у форматі iXBRL 

у відповідності до таксономії UA XBRL МСФЗ. 

Законодавством України дозволяється 
використовувати будь яке ПЗ для складання 
фінансової звітності у форматі iXBRL . Суб’єкт 
звітування за бажанням може використовувати 
систему «iXBRL Report», власне програмне 
забезпечення або програмне забезпечення, 
придбане у стороннього розробника.

                                   
                     

ПЗ для складання 
фінансової звітності

                     
                     

Безкоштовне 
ПЗ

                     
                     

Платне 
ПЗ

                       
                     

Готові рішення ПЗ

                              
                     

ПЗ на замовлення або 
розробка власного
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ В ФОРМАТІ IXBRL



БЕЗКОШТОВНЕ ПЗ ПЛАТНЕ ПЗ
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Розроблено компанією «Джевера» на замовлення 
Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»

СИСТЕМА 
СТВОРЕННЯ
IXBRL ЗВІТНОСТІ

ПРОВАЙДЕРИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

https://report.frs.gov.ua/
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Підписання фінансової звітності

                            
                     



Суб’єктам звітування для підтвердження достовірності фінансової 
звітності у форматі iXBRL та подання її до СФЗ необхідно 
забезпечити її підписання за допомогою засобів КЕП. Відповідне 
програмне забезпечення можна отримати в АЦСК разом з 
ключами КЕП або завантажити з веб-сайті АЦСК. Крім того, 
підписання фінансової звітності можна здійснити на порталі 
id.gov.ua в онлайн режимі.

Перелік АЦСК, програмне забезпечення яких може бути 
використане для підписання фінансової звітності:

▪ АЦСК ІДД ДФС
▪ АЦСК органів юстиції України
▪ АЦСК «Masterkey» ТОВ «Арт-Мастер»
▪ АЦСК ТОВ «Ключові системи»
▪ АЦСК ДП «Українські спеціальні системи»
▪ АЦСК ПАТ «УкрСиббанк»
▪ АЦСК АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
▪ АЦСК Збройних Сил
▪ АЦСК ринку електричної енергії
▪ АЦСК «eSign ТОВ» «Алтерсайн»

• АЦСК ДП «Український інститут 
інтелектуальної власності»

• АЦСК “Укрзалізниці”
• АЦСК ТОВ «Центр сертифікації ключів 

«Україна»
• АЦСК МВС України
• АЦСК Національного банку України
• АЦСК Державної казначейської служби 

України
• АЦСК ПАТ НДУ
• АЦСК АТ «Ощадбанк»

Проміжний
звіт

                                   
                     

ПЗ для підписання 
звітності

ПЗ
АЦСК

Онлайн

                    
                     

                    
                     

                     
                     

Підписання

Річний звіт

                   
                     

                           
                     

- Керівник
- Головний 
бухгалтер
-Аудитор

- Керівник
- Головний 
бухгалтер

ПІДПИСАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ



Офлайн
ІІТ Користувач ЦСК 1.3

Онлайн
ID.GOV.UA

Демонстрація підписання iXBRL звіту

ПРИКЛАДИ ПЗ ТА СЕРВІСУ ДЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВІТУ



➢ Фінансові звіти суб’єктів звітування повинні бути підписані чинними КЕП. 
➢ Допускається використання приватних КЕП без прив’язки до суб’єкта господарювання. 
➢ Необхідно генерувати підпис у зовнішньому файлі із розширенням *.p7s.

ВИМОГИ ДО ПІДПИСАННЯ ЗВІТІВ



ПОСЛІДОВНІСТЬ ПІДПИСАННЯ ЗВІТУ

Річна звітність

1. Користувач з роллю Ввід даних на порталі (Бухгалтер) або 

інший представник суб’єкта звітування створює фінансову 

звітність у форматі iXBRL (файл *.html)  і передає його на підпис 

користувачу з роллю Надсилання на порталі (Керівник);

2. Користувач з роллю Надсилання на порталі (Керівник) створює 

КЕП для отриманого файлу *.html і передає файл КЕП (*.p7s) 

користувачу з роллю Ввід даних на порталі (Бухгалтер);

3. Користувач з роллю Ввід даних на порталі (Бухгалтер) створює 

КЕП для того ж самого файлу з фінансовою звітністю

4. Користувач з роллю Ввід даних на порталі (Бухгалтер) передає 

фінансову звітність у форматі iXBRL на підпис користувачу з 

роллю Аудитор;

5. Користувач з роллю Аудитор створює КЕП для отриманого 

файлу *.html і надсилає файл підпису (*.p7s) користувачу з 

роллю «Бухгалтер».

Проміжна звітність

1. Користувач з роллю Ввід даних на порталі (Бухгалтер) або 
інший представник суб’єкта звітування формує фінансову 
звітність у форматі iXBRL (файл *.html) і передає його на підпис 
користувачу з роллю Надсилання на порталі (Керівник);

2. Користувач з роллю Надсилання на порталі (Керівник) створює 
КЕП для отриманого файлу *.html і передає файл КЕП (*.p7s) 
користувачу з роллю Ввід даних на порталі (Бухгалтер)

3. Користувач з роллю Ввід даних на порталі (Бухгалтер) створює 
КЕП для того ж самого файлу з фінансовою звітністю
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Формування пакету фінансової звітності

                         
                     



Пакет для подання фінансової звітності для подання до 
ЦЗФЗ має містити наступні файли:
- фінансову звітність у форматі iXBRL (файл *.html);

- КЕП (файли p7s у кількості, яка відповідає типу звітності). 

ПАКЕТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ПОДАННЯ В ЦЗФЗ
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Подання пакету фінансової звітності

                    
                     



Портал FRS.GOV.UA - це відправна точка для 
суб’єктів звітування

FRS.GOV.UA
Інформаційний портал

Реєстрація 
суб’єктів 

звітування

               
                     

Реєстрація 
користувачів

Подання 
звітності

Оприлюднення 
звітності

                
                     

                 
                     

                   
                     

                      
                     

АВТОРИЗАЦІЯ НА ПОРТАЛІ ЦЗФЗ



Інформування про необхідність подання звіту
Інформування про необхідність подання звіту на 

електронну пошту
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На стартовій сторінці внизу 
відображається повідомлення 
про необхідність подання звіту

ПОДАННЯ ЗВІТУ 1 



Відображення повідомлення в системі в розділ 

«Чернетки»
Сторінка завантаження звіту
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Посилання для 
переходу на сторінку 

завантаження звіту

Посилання до сторінки 
передачі даних

ПОДАННЯ ЗВІТУ 2 



Завантаження звіту до ЦЗФЗ Інформування про надсилання звіту
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Кнопкам виклику 
діалогового вікна для 

завантаження звіту

ПОДАННЯ ЗВІТУ 3 
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Запит на повторне надсилання фінансової 
звітності
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ЗАПИТ НА ПОВТОРНЕ НАДСИЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Суб’єкт звітування може ініціювати повторне надсилання звіту, якщо було знайдено помилки у вже поданому 
до ЦЗФЗ звіті. Для цього користувач з роллю Надсилання на порталі (Керівник) має створити запит, 
використовуючи функцію «Повторне надсилання» у меню «Надсилання»:

Адміністратор ЦЗФЗ розглядає запит на повторне надсилання. Якщо запит схвалено, користувач отримує 
повідомлення електронною поштою про те, що оновлений звіт може бути надісланий в ЦЗФЗ. Відповідний 
звіт знову стає доступним на сторінці меню «Чернетки звітів» із зміненим номером редакції.
Кількість повторних надсилань не обмежується. 
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Q&A
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ВСЕ БУДЕ

ЗА ПІДТРИМКИ


