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стандарту FINREP
Повідомляємо, що відповідно до Комплексної програми розвитку
фінансового сектору України до 2020 року, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 18 червня 2015 року № 391 (у
редакції рішення Правління Національного банку України від 31 травня 2018
року № 304-рш) та до Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025
року, затвердженої рішенням Правління Національного банку України від 26
грудня 2019 року № 1010 Національний банк України продовжує роботу щодо
впровадження стандартів звітності FINREP (фінансова звітність) та COREP1
(наглядова звітність).
В європейській практиці регулювання звітність за стандартами
FINREP/COREP застосовуються дві практики подання звітності: подання
респондентами звітності безпосередньо до Європейської банківської установи
(European Banking Authority, далі – EBA), яка здійснює нагляд, та подання
звітності за посередництвом центрального банку.
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Вимоги до звітування за стандартами FINREP та COREP визначені Регламентом (ЄС) № 1606/2002
Європейського Парламенту та Ради від 19 липня 2002 року про застосування міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку, Директивою 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року
про доступ до діяльності кредитних організацій та пруденційний нагляд за діяльністю кредитних організацій та
інвестиційних компаній, що вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄС та скасовує Директиви 2006/48/ЄС і
2006/49/ЄС, Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про
пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС)
№ 648/2012.
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З метою адаптації звітної методології до зазначених стандартів та
координації діяльності в Національному банку України на початку 2020 року
створено робочу групу, до складу якої увійшли представники 13 банків та
12 підрозділів Національного банку України. За результатами обговорень під
час засідань робочої групи було визначено, що комбінована модель отримання
даних для подання звітності є оптимальною, оскільки сприяє зниженню
звітного навантаження на респондентів. Використовуються звітні дані, які вже
надані регулятору, і звична технологія звітування.
Національний банк України розробив методики щодо формування
показників за базовою моделлю даних FINREP2 відповідно до таксономії EBA3
з використанням звітних статистичних даних банків та постійно їх оновлює.
Передусім опрацьовується питання складання звітності за базовою моделлю
даних, яка складається з 20 шаблонів.
За результатами аналізу звітності, яка подається банками до
Національного банку України, визначено, що у сховищі даних відсутня
необхідна аналітика для заповнення шаблонів FINREP. У зв’язку з тим, для
заповнення прогалин передбачається розроблення нових квартальних звітних
файлів, які будуть подаватися в форматі XML через вебпортал. На першому
етапі розробляються нові квартальні звітні файли для заповнення таких
шаблонів:
F 01.03 “Баланс (Звіт про фінансовий стан): Власний капітал”;
F 02.00 “Звіт про прибутки та збитки”;
F 08.01 “Розподіл фінансових зобов’язань: Фінансові зобов’язання за
видами продуктів і за контрагентами” (таблиця a та b);
F 08.02 “Розподіл фінансових зобов’язань: Субординовані фінансові
зобов’язання”.
Перелік показників, що включено до зазначених звітних файлів, буде
обговорено на робочій групі найближчим часом. Передбачається, що у 2021
році
буде
проведено
тестування
подання
нової
звітності
до
Національного банку України.
Додатково повідомляємо, що стандарт COREP запроваджується подібним
чином; нові файли поетапно включаються до Правил організації статистичної
звітності, що подається до Національного банку України, затверджених
постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018
року № 120 (зі змінами).
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Правила формування та оприлюднення узагальненої фінансової звітності банків відповідно до таксономії
FINREP XBRL, затверджені рішенням Правління Національного банку України від 28 січня 2019 року № 64 (у
редакції рішення Правління Національного банку України від 25 вересня 2020 року № 604-рш). Методики
формування показників за базовою моделлю даних FINREP, затверджені наказом Національного банку України
від 29 вересня 2020 року № 783-но.
3
Таксономія FINREP публікується на веб-сайті EBA (European Banking Authority), європейської банківської
асоціації, (https://www.eba.europa.eu) в розділі Аналіз ризиків та дані (Risk analysis and data)
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З метою досягнення оптимальних результатів щодо формування
коректних даних пропонуємо взяти активну участь у запровадженні стандарту
FINREP та передбачити необхідні ресурси для адаптації до нових вимог
Національного банку України, які пов’язані із запровадженням міжнародних
стандартів звітності.
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