
Автоматизація відображення

щоденних господарських операцій в 

обліку і отримання звітності за

МСФЗ



ЗАКОНОДАВЧІ НОРМИ ЩОДО 

ОБЛІКУ ЗА МСБО



Зміни у ЗУ «Про бухоблік»

 Розширено критерії для обов’язкової звітності за 

МСБО

 Обов’язковий аудит

 Ведення обліку за МСБО

 Лист Мінфіна

 Публікація першої звітності за 2018-19 рр.



Вимоги ЗУ «Про бухоблік»

 Ведення документообігу на загальних підставах

 Відображення в регістрах за МСБО
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Звітність

Регістри 

бухобліку
Звітність
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бухоблік»
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Звітність



Інструменти обліку за МСБО в 

BAS ERP



Методологія обліку

 Паралельне ведення РО та МО

 ПДВ

 Необоротні активи для цілей ПО

 Перевірка «звичних» проводок

 Формування проводок МО документів за 

настроюваними шаблонами

 Генерація фінансових звітів



Валюти МО

 Функціональна валюта

 Валюта представлення

 Трансляція даних у будь-якій валюті

 Розрахунок курсових різниць



Методична модель обліку

 Включено до демонстраційної бази

 Можна завантажи в будь-яку базу

 Склад

 План рахунків

 Шаблони настройки проводок

 Комплект фінансової звітності

 Основа та приклад для налаштування моделі 

обліку підприємства

 Обов’язкове налаштування під облікову політику 

підприємства



План рахунків

 Повністю 

настроюваний

 Можна завантажити з 

методичної моделі

 Згідно IFRS Taxonomy

 Опис для кожного 

рахунку

 Звіт про участь рахунку 

в проводках та звітах



Настройка шаблонів проводок

 Для кожної господарської операції

 Будь-яка кількість проводок

 Відбори та групи

 Можлива настройка за рахунками/оборотами 

рахунків національного Плану рахунків



Настройка шаблонів проводок



Настройка шаблонів в методичній 

моделі 

 Більшість щоденних операцій

 Модель поповнюється

 Рекомендації щодо настройки нестандартних 

операцій

 Обов’язкова настройка під облікову політику 

підприємства

 Доступна досвіченому користувачу



Формування проводок

Документи до 

відображення

Настройка 

шаблонів

проводок



Ручне коригування

 Операції, що визначаються судженням бухгалтера

 Дати реєстрації доходів та витрат відмінні від дати 

документу

 Нарахування резервів

 Можна настроювати шаблони ручних проводок

 Відсутні алгоритми розрахунку сум

 Можна робити будь-які проводки

 МО тільки на проводках, відсутні РН

 Собівартість в МО не перераховується 



Облік необоротних активів

 Паралельно з РО

 Документ прийняття до МО

 Роздільна класифікація

 Можна списати на витрати

 Судження бухгалтера

 Амортизація

 З дня після прийняття до обліку

 Включається до собівартості продукції УО

 Переоцінки

 Вибуття



Генератор фінансових звітів

 Джерела

 Сальдо та обороти по рахунках РО та МО

 Показники інших звітів

 Формули



Звіти методичної моделі

 Повний комплект фінансової звітності

 26 розкриттів

 Настройка звітів доступна досвіченому
користувачу

 Методична модель розрахована на «повний цикл»

 Формування проводок документів

 Формування звітів по рахунках МО

 Можлива трансформація звітності

 Перекладка звітності за П(С)БО 1

 Формування звітності МСФО спираючись на 
звітність за П(С)БО



Дякуємо за увагу


