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ПА АЙЧЫННАЙ МЕТОДЫЦЫ І МІЖНАРОДНЫХ  
СТАНДАРТАХ ФІНАНСАВАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦІ  

НА АСНОВЕ ПАРАЛЕЛЬНЫХ УЛІКОВЫХ ПРАЦЭДУР 
 
У артыкуле раскрываюцца метадычныя і арганізацыйныя падыходы да канвер-генцыі нацыянальнай фінансавай 

справаздачнасці ў фармат міжнародных стандартаў. Прапанаваны варыянты трансфармацыі на аснове ўнясення 

трансфармацыйных карэкціровак разліковым або дыграфічным метадам. Абгрунтавана неабходнасць распрацоўкі 

трансфармацыйнай фінансавай справаздачнасці не толькі для знешніх карыстальнікаў, але і для прыняцця кіраўніцкіх 

рашэнняў менеджарамі арганізацыі. 

 

Тhe article analyzes methodical and organization approaches to the convergenсe of national financial reports in the form of 

International standarts. The author offers variants of the transformation on the basis of making transformation corrections with 

the help of checking or digraph methods. The author stresses the necessity of creation of transformation financial reports not only 

for the external users but also for the decision making by the orgamiration managers. 

 

У сучасных умовах развіцця эканомікі Рэспублікі Беларусь у галіне рахунказнаўства 
актуальнай задачай з’яўляецца выпрацоўка рэкамендацый, накіраваных на аптымальнае рашэнне 
дылемы забеспячэння захавання нацыянальнага суверэнітэту ў пытаннях уліковай сістэмы і яе 
рэфармавання ў адпаведнасці з міжнароднымі стандар-тамі фінансавай справаздачнасці ва ўмовах 
уваходжання Рэспублікі Беларусь у сусветную эканамічную сістэму. Глабалізацыя эканомікі 
абумоўлівае неабходнасць уніфікацыі рахункаводства на аснове выкарыстання міжнародных 
стандартаў фінансавай справаздачнасці.  

У цяперашні час у свеце існуюць два варыянты міжнародных стандартаў уліку: 
агульнапрынятыя правілы і прынцыпы рахунка-водства ў ЗША (ГААП) і міжнародныя стандарты 
фінансавай справа-здачнасці, якія выпускаюцца Радай па міжнародных стандартах фінансавай 
справаздачнасці. Амерыканскія агульнапрынятыя правілы і прынцыпы рахункаводства дастаткова 
складаныя і дэталѐвыя, аднак займаюць трывалыя пазіцыі ў свеце. Абумоўлена гэта ў першую 
чаргу тым, што амерыканскі фінансавы рынак з’яўляецца найбольш буйным і развітым у свеце, 
што прапаноўвае эмітэнтам выгадныя ўмовы прыцягнення капіталу. Па гэтай прычыне замежныя 
кампаніі, якія жадаюць размясціць свае каштоўныя паперы на фондавым рынку ЗША, вымушаны 
трансфармаваць свае нацыянальныя ўліковыя сістэмы на аснове стандартаў ЗША. 

Асаблівасці рэгулявання функцыянавання рахункаводства вызначае прынятая ў краіне мадэль 
уліковай сістэмы. У цяперашні час выкарыстоўваюцца дзве асноўныя мадэлі ўліковых сістэм: 
англа-амерыканская і кантынентальная. Асноўнымі характарыстыкамі англа-амерыканскай мадэлі 
з’яўляецца адсутнасць заканадаўчага рэгулявання ўліку, яго арыентацыя на патрэбы шырокага 
кола інвестараў.   

Рэспубліцы Беларусь пераважае кантынентальная мадэль уліковай сістэмы, якая 
характарызуецца наяўнасцю заканадаўчага рэгулявання ўліку. Рахункаводства, заснаванае на 
кантынентальнай мадэлі, арыентуецца на дзяржаўныя патрэбы падаткаабкладання і 
макраэканаміч-нага рэгулявання. Навука аб рахунказнаўстве, для абазначэння якой на 
постсавецкай тэрыторыі больш распаўсюджаны тэрмін «бухгалтар-скі ўлік», і яе практычнае 
выкарыстанне ў выглядзе рахункаводства арганізацый у былым Савецкім Саюзе таксама 
асноўваліся на кантынентальнай мадэлі ўліковай сістэмы. 

Вывучэнне навуковых публікацый вучоных Расійскай Федэрацыі дае падставу для высновы аб 
тым, што апошнія два дзесяцігоддзі ў Расіі існуе выразная тэндэнцыя паступовага адыходу ад 
нацыянальных школ рахунказнаўства і замены іх англа-амерыканскай школай. Безумоўна, 
уліковую сістэму неабходна пастаянна ўдасканальваць, не абмяжоўваючыся пры гэтым 
станоўчымі вынікамі маскоўскай і пецярбургскай школ. Аднак трэба адзначыць, што сярод 
сусветна вядомых уліковых школ англа-амерыканская не з’яўляецца самай лепшай і шырокаму 
распаўсюджванню яна абавязана не столькі сваѐй перавазе над іншымі школамі, колькі экспансіі 
капіталу карпарацый ЗША і паўсюднаму выкарыстанню ў міжнародных адносінах англійскай 
мовы. Таму нельга не адзначыць, што канцэптуальныя метадалагічныя асновы ўліковых сістэм як 
Рады па міжнародных стандартах фінансавай справаздачнасці, так і Рады па стандартах 
фінансавага ўліку пры Амерыканскай асацыяцыі дыпламаваных грамадскіх бухгалтараў не ў 



поўнай меры адпавядаюць прынятай ў Рэспубліцы Беларусь дактрыне кіравання эканомікай, асновай 
якой з’яўляецца дзяржаўнае рэгуляванне рыначных ўзаемаадносін суб’ектаў гаспадарання. Да таго 
ж эканоміка і ўліковыя традыцыі ў Рэспубліцы Беларусь істотна адрозніваюцца ад эканомікі і 
ўліковых традыцый дзяржаў англа-амерыканскай школы рахунказнаўства. 

Улічваючы ўказаныя абставіны, неабходна развіваць нацыянальную ўліковую сістэму на 
аснове навуковых дасягненняў рускіх школ рахунказнаўства з фундаментальнымі прынцыпамі 
міжнародных стандартаў, у аснове якіх ляжыць англа-амерыканская ўліковая школа. У цяперашні 
час сярод айчынных рахунказнаўцаў пераважае меркаванне, у адпаведнасці з якім фінансавая 
справаздачнасць, распрацаваная з улікам прадпісанняў міжнародных стандартаў, прызначана 
першым чынам для знешніх, у асноўным замежных, карыстальнікаў. Аднак кіраванне фінансамі 
арганізацый ва ўмовах рыначнай нявызна-чанасці абумовіла неабходнасць выкарыстання такой 
інфармацыі, неабходнасць у якой раней адсутнічала.  

Гэта тычыцца інфармацыі аб рыначнай вартасці арганізацыі і патэнцыяльных магчымасцей 
плацежаздольнасці. Узнікла неабходнасць прагназавання фінансавага стану як на канец 
справаздачнага перыяду, так і на доўгатэрміновую перспектыву. Немалаважнае значэнне мае 
стварэнне станоўчага іміджу арганізацыі. Вырашыць гэтыя задачы з дапамогай методык 
традыцыйнага рахункаводства нельга, таму ўзнікае неабходнасць далейшага развіцця яго 
метадалогіі на аснове шматварыянтных падыходаў да метадалагічных рашэнняў, прапанаваных 
міжнароднымі стандартамі фінансавай справаздачнасці з выкарыстаннем нетрадыцыйных для 
бухгалтарскага ўліку метадаў атрымання інфармацыі.  

У адрозненні ад традыцыйнай бухгалтэрыі, метады такога ўліку прадугледжваюць 
выкарыстанне экспертных ацэнак, інфляцыйных карэкціровак, прывядзенне паказчыкаў за мінулы 
справаздачны перыяд да моманту прыняцця адпаведных кіраўніцкіх рашэнняў з наступным 
прагназаваннем будучага іх змянення пад уплывам прынятага кіраўніцкага рашэння і іншых 
прыѐмаў, якія атрымалі шырокае прымяненне ў дакументах, зацверджаных Радай па міжнародных 
стандартах фінансавай справаздачнасці. Гэта патрабуе далейшай навуковай распрацоўкі і 
прыкладнога выкарыстання тэорыі разнастай-насці балансаў актываў, абавязацельстваў і капіталу.  

У цяперашні час практычнае значэнне з палажэнняў гэтай тэорыі маюць метадычныя падыходы 
да складання статычных балансаў умоўнай ліквіднасці і эфектыўнасці ўкладання капіталу, якія 
могуць распрацоўвацца на аснове прадпісанняў міжнародных стандартаў фінансавай 
справаздачнасці для забеспячэння інфармацыйных патрэбнасцей менеджэраў арганізацыі ў 
дадатак да афіцыйных балансаў, складзеных на аснове прадпісанняў органаў дзяржаўнай улады. 
Магчымы варыянт прыкладнога выкарыстання тэорыі разнастайнасці балансаў паказаны на 
малюнку 1.  

Як вынікае з указанага малюнка, на аснове выкарыстання метада-лагічных падыходаў 
міжнародных стандартаў фінансавай справаздач-насці для кіраўніцкіх мэт могуць распрацоўвацца 
статычныя балансы ўмоўнай ліквіднасці і эфектыўнасці ўкладання капіталу. Паколькі статычны 
баланс умоўнай ліквіднасці інфармуе аб дастатковасці маѐмасці для пагашэння даўгоў, паказаныя 
ў ім актывы павінны належаць арганізацыі на праве ўласнасці, быць ліквіднасці і ацэньвацца па 
бягучых рыначных цэнах. 

У тым выпадку, калі статычны баланс умоўнай ліквіднасці суб’-екта гаспадарання сведчыць аб 
дастатковасці яго актываў па цэнах магчымай рэалізацыі для пакрыцця даўгавых 
абавязацельстваў, узнікае падстава для вызначэння эфектыўнасці ўкладання капіталу ў справу, 
крытэрыем якой з’яўляецца велічыня прыбытку або страт за справаздачны перыяд. З гэтай 
мэтай складаецца статычны баланс эфектыўнасці ўкладання капіталу, дзе паказваюцца толькі 
актывы, якія ўдзельнічаюць у фарміраванні прыбытку або страт, ацэненыя па прынцыпе 
найменшай цаны. Пры выкарыстанні гэтага прынцыпу для ацэнкі актываў выбіраецца найменшая 
вартасць з  першапачатковай вартасці (цана набыцця або фактычны сабекошт) і бягучай рыначнай 
вартасці, што ў поўнай меры адпавядае прынцыпам ацэнкі міжнародных стандартаў.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Малюнак 1 – Спосабы і варыянты трансфармацыі фінансавай справаздачнасці, магчымыя для выкарыстання 
грамадска значымымі арганізацыямі Рэспублікі Беларусь 

Задача поўнай канвергенцыі рахункаводства арганізацый Рэспуб-лікі Беларусь з 
метадалагічнымі канцэпцыямі Рады па міжнародных стандартах фінансавай справаздачнасці 
шляхам яго канверсіі або трансфармацыі фінансавай справаздачнасці будзе вырашана ў 
перспектыве, што абумоўлена неабходнасцю прыняцця прынцыпова новых для айчыннага 
рахункаводства канцэптуальных палажэнняў. Асноўныя з іх наступныя:  

 шырокае выкарыстанне прафесійнага меркавання спецыялістаў, якое, безумоўна, заўсѐды 
будзе з’яўляцца суб’ектыўным;  

 выцясненне ацэнкі актываў па фактычным сабекошце ацэнкай па справядлівай вартасці, у 
якасці якой прымаецца ацэнка па бягучых рыначных цэнах;  

 выкарыстанне для ацэнкі актываў і абавязацельстваў дыскантаванай вартасці, якая таксама 
залежыць ад суб’ектыўнага выбару каэфіцыента дыскантавання;  

 адыход міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці ад фундаментальных канонаў 
рахунказнаўства, звязаных з магчымасцю выпраўлення балансу пасля справаздачнай даты і 
ўмоўнымі фактамі гаспадарчага жыцця;  

 магчымасць стварэння скрытых рэзерваў шляхам выкарыстання вытанчанай сістэмы 
папярэджвання рызыкі. 

Пералічаныя канцэптуальныя палажэнні міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці 
патрабуюць як змянення менталітэту працаўнікоў улікова-фінансавых службаў айчынных 
арганізацый, так і новага зместу іх прафесійных ведаў. Пры механічным перанясенні ў Рэспубліку 
Беларусь яны прынясуць хутчэй адмоўны эфект, чым станоўчы. Менавіта гэта і абумоўлівае 
неабходнасць распрацоўкі аптымальнай мадэлі канвергенцыі рахункаводства беларускіх аргані-
зацый з прадпісаннямі Рады па міжнародных стандартах фінансавай справаздачнасці, якая 
адпавядае дзяржаўным інтарэсам Рэспублікі Беларусь з улікам працэсаў міжнароднай 
гарманізацыі нацыянальных уліковых сістэм. Нягледзячы на значныя недахопы, уласцівыя міжна-
родным стандартам фінансавай справаздачнасці, канвергенцыя рахункаводства арганізацый 
Рэспублікі Беларусь з метадалагічнымі канцэпцыямі Рады па міжнародных стандартах фінансавай 
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Этапы працэсу трансфармацыі: 
1. Аналіз уліковай палітыкі арганізацыі і рабочага плана рахункаў, які выкарыстоўваецца арганізацыяй 

для вядзення ўліку па айчыннай методыцы. 
2. Фарміраванне трансляцыйнага плана рахункаў арганізацыі згодна з міжнароднымі стандартамі. 
3. Фарміраванне сальда на канец перыяду па балансавых рахунках уліку па міжнародных стандартах 

шляхам пераносу адпаведных даных з рэгістраў айчыннага рахункаводства. 
4. Адлюстраванне абаротаў за перыяд па рахунках даходаў і расходаў па міжнародных стандартах 

шляхам пераносу адпаведных даных з рэгістраў айчыннага рахункаводства. 
5. Ажыццяўленне карэкціровак асобных відаў актываў, абавязацель-стваў, іншых пасіваў, даходаў і 

расходаў, вызначаных нарматыўнымі права-вымі актамі па айчынным рахункаводстве і міжнародных 
стандартах. 

6. Фарміраванне справаздачы аб фінансавым стане і справаздачы аб сукупным прыбытку па 
міжнародных стандартах. 



справаздачнасці стварае тэарэтычны базіс і метадалагічную канцэпцыю для дасканалення 
нацыянальнага рахункаводства. 

Укараненне міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці павінна ажыццяўляцца пры 
ўмове захавання дзяржавай цэнтраліза-ванага кіраўніцтва рахункаводствам, паколькі гэта адна з 
асноўных перадумоў забеспячэння суверэнітэту Рэспублікі Беларусь у сістэме эканамічных 
адносін з сусветным супольніцтвам. Распаўсюджаным меркаваннем адносна ўкаранення 
міжнародных стандартаў з’яўля-ецца падыход, згодна з якім укараніць міжнародныя стандарты 
фінан-савай справаздачнасці можна не заканадаўча, а шляхам дабравольнага рашэння 
прафесійных рахункаводчых арганізацый. Аднак у свеце склаліся дзве асноўныя мадэлі ўліковай 
сістэмы, якія прынцыпова адрозніваюцца паміж сабой прынятым парадкам рэгулявання 
рахункаводства. Таму пераход на міжнародныя стандарты фінансавай справаздачнасці можа 
адбывацца двума шляхамі: або праз іх прызнанне грамадскімі прафесійнымі арганізацыямі 
бухгалтараў, або ў выніку прыняцця адпаведных нарматыўных дакументаў дзяржаўнымі органамі 
ўлады. Першы варыянт уласцівы для такіх краін, як ЗША Вялікабрытанія, Канада, Аўстралія і 
іншых, дзе выкарыстоўваецца англа-амерыканская мадэль уліковай сістэмы. Другі варыянт 
характэрны для Японіі, Расіі, Кітая, Францыі, Германіі і іншых краін з кантынентальнай мадэллю 
ўліковай сістэмы. Укараненне міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці праз 
прыняцце на дзяр-жаўным узроўні нарматыўна-прававых актаў павінна адбывацца і ў Рэспубліцы 
Беларусь. 

Канцэптуальная сутнасць канвергенцыі рахункаводства арганіза-цый Рэспублікі Беларусь з 
метадалагічнымі канцэпцыямі Рады па міжнародных стандартах фінансавай справаздачнасці 
заключаецца ў тым, што ў краіне павінна існаваць нацыянальная мадэль генерацыі ўліковай 
інфармацыі ў паказчыкі фінансавай справаздачнасці, якая, аднак, не павінна супярэчыць 
аналагічным стандартам указанай між-народнай арганізацыі, за выключэннем тых выпадкаў, калі 
палажэнні міжнародных стандартаў могуць аказаць адмоўнае ўздзеянне на прыняцце кіраўніцкіх 
рашэнняў. Нерацыянальна распрацоўваць фінан-савую справаздачнасць па міжнародных 
стандартах толькі для падачы інфармацыі знешнім карыстальнікам, арыентуючыся ў асноўным на 
замежных інвестараў і партнѐраў. Канверсія рахункаводства і трансфармацыя фінансавай 
справаздачнасці павінны быць накіраваны першым чынам за задавальненне інфармацыйных 
патрэбнасцей унутранага менеджменту арганізацыі. Патрэбна не дырэктыўнае прызнанне 
міжнародных стандартаў нацыянальнымі нарматыўнымі актамі, а распрацоўка аптымальнай 
мадэлі канвергенцыі рахункаводства бела-рускіх арганізацый і прадпісанняў Рады па 
міжнародных стандартах фінансавай справаздачнасці пасля глыбокага асэнсавання дасягнен-няў 
нацыянальнай уліковай сістэмы і крытычнага аналізу канцэптуальных палажэнняў міжнародных 
стандартаў.  

Праведзенае даследаванне арганізацыйна-прававых аспектаў укаранення міжнародных 
стандартаў фінансавай справаздачнасці ў грамадска значымых арганізацыях дае падставу для 
вываду аб тым, што ў Рэспубліцы Беларусь, пры юрыдычнай легітымнасці пераходу на 
міжнародныя стандарты, застаецца нераспрацаваным метадычны аспект гэтай задачы. Паколькі 
такія арганізацыі з’яўляюцца галоўнымі крыніцамі даходаў дзяржаўнага бюджэту, пры ўкараненні 
міжна-родных стандартаў фінансавай справаздачнасці важна захаваць дзяр-жаўны суверэнітэт у 
дачыненні да ўліковай сістэмы. 

Эфектыўнае для нацыянальнай эканомікі Рэспублікі Беларусь выкарыстанне метадалагічных 
палажэнняў міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці немагчыма без распрацоўкі 
настаўлення па іх прымяненні з улікам нацыянальнага заканадаўства і асаблі-васцей гаспадарчай 
дзейнасці айчынных арганізацый. Аптымальным спосабам пераўтварэння фінансавай 
справаздачнасці грамадска значымых арганізацый Рэспублікі Беларусь у фармат міжнародных 
стандартаў павінна стаць трансфармацыя, якая ўяўляе сабой перыядычны падыход, пры каторым 
справаздачная інфармацыя, падрыхтаваная па нацыянальных стандартах, карэкціруецца з мэтай 
адлюстравання міжнародных прынцыпаў вядзення рахункаводства.  

Грамадска значымыя арганізацыі Рэспублікі Беларусь у залежнасці ад пастаўленых задач 
могуць выкарыстоўваць тры варыянты трансфармацыі на аснове ўнясення трансфармацыйных 
паправак разліковым або дыграфічным метадам. Прапанаваныя для аргані-зацый Рэспублікі 
Беларусь спосабы і варыянты трансфармацыі фінан-савай справаздачнасці, а таксама этапы гэтага 
працэсу паказаны на малюнку 2.  

Разліковы спосаб унясення карэкціровачных паправак заключаецца ў адлюстраванні 
карэкціровак у выніковай трансфармацыйнай табліцы, куды заносяцца выяўленыя адхіленні. Для 
збору і апрацоўкі такой інфармацыі можа ўзнікнуць неабходнасць у распрацоўцы рабочых 
дакументаў, складанні разлікаў і іншых дапаможных табліц. Форма і структура рабочых 
дакументаў не стандартызаваныя, паколь-кі ў кожнай арганізацыі аб’екты ўліку маюць 



індывідуальныя асаблі-васці, могуць прымяняцца розныя метадычныя рашэнні, абумоўленыя 
прынятай уліковай палітыкай. На дадзеным этапе даследавання распрацаваны прыкладныя 
фарматы рабочых дакументаў і рэкамендацыі па іх складанні. У табліцы прыведзены адзін з такіх 
фарматаў, які раскрывае змест зводнай трансфармацыйнай ведамасці пры выкарыстанні 
разліковага спосабу ўнясення паправак. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Малюнак 2  –  Уплыў канцэпцый захавання капіталу  
на прызнанне прыбытку ў фінансавай справаздачнасці 

 
 
Аднак справаздачнасць, атрыманая шляхам разліковых карэкці-ровак паказчыкаў айчынных 

справаздачных формаў, мае высокую інфармацыйную рызыку. Гэта рызыка абумоўлена тым, што 
карэкці-роўкі не носяць вычарпальны характар, магчымы тэхнічныя пропускі і іншыя хібы. 
Адсутнасць методыкі двайнога запісу карэкціровачных сум на адаптаваных да міжнародных 
стандартаў рахунках не дае магчымасці праверыць іх збалансаванасць. Таму выкарыстанне такога 
варыянту дапушчальна толькі ў тым выпадку, калі карэкціровак няшмат і яны закранаюць 
невялікую колькасць артыкулаў балансавай справаздачы або справаздачы аб прыбытках і стратах. 
У іншых выпадках больш мэтазгодна выкарыстоўваць другі варыянт, які патрабуе папярэдняй 
распрацоўкі адаптаванага да патрабаванняў між-народных стандартаў трансляцыйнага плану 
рахункаў і абагульнення на іх карэкціровачных запісаў дыграфічным метадам.  
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Справаздача аб фінансавым стане 

Доўгатэрміновыя актывы  
(па відах) 

      

Кароткатэрміновыя актывы  
(па відах) 

      

Усяго актываў       

Капітал (без прыбытку  
справаздачнага перыяду) 

      

Прыбытак справаздачнага перыяду       

Даходы і расходы, аднесеныя на капітал 
      

Абавязацельствы       

Усяго капіталу і абавязацельстваў       

Справаздача аб сукупным прыбытку 

Выручка       

Сабекошт продажу       
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Пры прыняцці рашэння аб трансфармацыі фінансавай справаздач-насці грамадска значымых 
айчынных арганізацый у фармат між-народных стандартаў дыграфічным спосабам мэтазгодна 
ўбудаванне прынятага ў Рэспубліцы Беларусь лінейна-іерархічнага парадку групавання рахункаў у 
матрычны прынцып пабудовы плана рахункаў, прыняты ў краінах Заходняй Еўропы, Злучаных 
Штатах Амерыкі і іншых дзяржавах. Магчыма таксама выкарыстанне дуалістычнага падыходу да 
рахункаводства на аснове поўнага раздзялення кіраўніц-кага і фінансавага відаў уліку, 
узаемасувязь паміж якімі ажыццяўля- ецца шляхам увядзення ў падліковую сістэму спецыяльных 
люстраных рахункаў-экранаў.  

Арганізацыі неабходна замацаваць парадак адлюстравання гаспадарчых аперацый у 
рахункаводстве па міжнародных стандартах у трансляцыйным плане рахункаў. У цяперашні час у 
Рэспубліцы Беларусь выкарыстоўваецца тыпавы план рахункаў, зацверджаны пастановай 
Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь № 50 ад 29 чэрвеня 2011 г. У аснову папярэдняга плана 
рахункаў быў пакладзены расійскі план, які быў зацверджаны ў 1991 г. Асаблівасцю цяперашняга 
плана рахункаў з’яўляецца некаторы адыход ад расійскага плана і магчымасць рэгулявання яго 
элементаў зыходзячы з выбранай арга-нізацыяй уліковай палітыкі.  

Неабходнасць трансфармацыі фінансавай справаздачнасці ў фармат міжнародных стандартаў 
абумоўлівае распрацоўку або аднаго рабочага плана рахункаў, які адпавядае як зацверджанаму 
Міністэр-ствам фінансаў Рэспублікі Беларусь тыпавому плану, так і патрабаванням указаных 
стандартаў, або двух рабочых планаў, адзін з якіх заснаваны на айчынных нарматыўных актах, а 
другі на міжнародных стандартах. Пры распрацоўцы трансляцыйнага плана рахункаў для 
трансфармацыі або канверсіі фінансавай справаздачнасці ў фармат міжнародных стандартаў 
класіфікацыю ўліковых аб’ектаў неабходна ажыццявіць па асноўных элементах фінансавай 
справаздачнасці. Код рахунку мае ў большасці выпадкаў 4 знакі, дзе першы знак абазначае 
адпаведны структураўтваральны элемент фінансавай справаздач-насці: 1 – актывы; 2 – 
абавязацельствы; 3 – капітал; 4 – даходы; 5 – расходы. Пры неабходнасці можа выдзяляцца клас 6 
«Эканамічныя элементы выдаткаў». 

Наменклатура балансавых рахункаў, якія ў англамоўным варыянце могуць называцца 



пастаяннымі рэальнымі рахункамі, вызначаецца патрабаваннямі канкрэтных стандартаў да 
раскрыцця актываў, абавязацельстваў і капіталу. Практычнае напаўненне прапанаваных груп 
рахункаў залежыць ад канкрэтных умоў дзейнасці арганізацыі. Трансляцыйны план рахункаў для 
трансфармацыі або канверсіі фінансавай справаздачнасці ў фармат міжнародных стандартаў 
кожная арганізацыя распрацоўвае самастойна. Паколькі Рада па міжнародных стандартах не 
распрацавала тыпавы план рахункаў, варыянтаў такіх планаў можа быць безліч. З мэтай захавання 
прынцыпу пераемнасці мэтазгодна выкарыстаць прыняты ў тыпавым плане рахункаў, 
зацверджаным Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Беларусь, падыход да выдзялення раздзелаў, 
якія аб’ядноўваюць рахункі для ўліку актываў, і іх нумарацыі. 

У Рэспубліцы Беларусь прэваліруе пункт погляду, згодна з якім трансфармацыя фінансавай 
справаздачнасці ў фармат міжнародных стандартаў патрэбна першым чынам для забеспячэння 
рэлевантнай інфармацыяй знешніх карыстальнікаў, у большасці выпадкаў замежных інвестараў. 
Тым не менш пастановай Урада Рэспублікі Беларусь  «Аб дзяржаўнай праграме пераходу на 
міжнародныя стандарты рахункаводства ў Рэспубліцы Беларусь» у рэдакцыі ад 09.07.2003 г.  
№ 922 былі вызначаныя мэты рэфармавання сістэмы рахункаводства ў адпаведнасці з 
міжнароднымі стандартамі фінансавай справаздачнасці і патрабаваннямі рыначнай эканомікі. Задачы 
рэформы наступныя: 

 фарміраванне сістэмы стандартаў уліку, патрэбных для знешніх карыстальнікаў;  
 забеспячэнне ўвязкі рэформы рахункаводства ў Рэспубліцы Беларусь з асноўнымі 

тэндэнцыямі гарманізацыі стандартаў на між-народным узроўні;  
 аказанне метадычнай дапамогі арганізацыям у разуменні і ва ўкараненні сістэмы кіраўніцкага 

ўліку. 
Паколькі ў Рэспубліцы Беларусь распрацоўка методык кіраўніц-кага ўліку не ўвязваецца з 

Канцэптуальнымі прынцыпамі фінансавай справаздачнасці, прынятымі Радай па міжнародных 
стандартах, гэтаму аспекту рэфармавання сістэмы рахункаводства трэба надаць належнае 
значэнне. Адзін з кірункаў практычнага выкарыстання сістэ-мы кіраўніцкага ўліку мы бачым у 
распрацоўцы кіраўніцкай справа-здачнасці на аснове канцэпцыі захавання капіталу, 
прадугледжанай Канцэптуальнымі прынцыпамі фінансавай справаздачнасці. Аргані-зацыі 
Рэспублікі Беларусь могуць выкарыстоўваць два варыянты канцэпцыі захавання ўласнага 
капіталу. Сутнасць гэтых двух варыян-таў у параўнанні з канцэпцыяй юрыдычнага прызнання 
прыбытку, на якой заснавана афіцыйная фінансавая справаздачнасць арганізацый Рэспублікі 
Беларусь, раскрывае малюнак 3. 

Выбар валюты справаздачнасці з’яўляецца адным з ключавых рашэнняў пры трансфармацыі 
нацыянальнай фінансавай справаздач-насці агульнага прызначэння ў міжнародны фармат. У 
выпадку, калі справаздачнасць па міжнародных стандартах распрацоўваецца як кіраўніцкая для 
выкарыстання менеджарамі арганізацыі, валютай падачы можа быць і функцыянальная валюта. 
Аднак у большасці выпадкаў такая справаздачнасць прызначана для карыстальнікаў, якія 
арыентуюцца на сусветныя валюты, таму ў якасці валюты падачы, як правіла, павінна прымацца 
адна з рэзервовых валют. 

Арганізацыйна карэкціровачныя папраўкі могуць выконвацца або асобным аддзелам 
бухгалтэрыі, або супрацоўнікамі, якія вядуць улік адпаведных аб’ектаў па айчынных правілах і 
методыках. Апошні падыход уяўляецца больш рацыянальным, паколькі кожны супрацоўнік 
бухгалтэрыі, які вядзе ўліковыя запісы па айчынных стандартах, таксама вядзе і паралельны ўлік 
па міжнародных стандартах. Гэта дае магчымасць стварыць больш надзейную ўліковую сістэму, 
паколькі зверка паказчыкаў ажыццяўляецца на ўзроўні выканаўцаў. Працэдура трансфармацыі 
фінансавай справаздачнасці ў фармат міжнародных стандартаў дыграфічным метадам паказана на 
малюнку 3. 

Абагульняючы сказанае, неабходна зрабіць наступныя вывады:  
 Нягледзячы на дастаткова важныя перадумовы выкарыстання для падачы карыстальнікам 

справаздачнай інфармацыі ў адпаведнасці з патрабаваннямі міжнародных стандартаў фінансавай 
справаздач-насці, неабходна заўсѐды мець на ўвазе прыярытэт заканадаўства дзяржавы над 
рэкамендацыямі грамадскіх міжнародных арганізацый. Фінансавая справаздачнасць, складзеная не 
ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам, не будзе прымацца пад увагу пры разглядзе 
спрэчак паміж суб’ектамі гаспадарання ў судзе. Да таго ж, падача карыстальнікам справаздачнай 
інфармацыі, складзенай на аснове прынцыпаў міжнародных стандартаў, не азначае аўтаматычнае 
паступленне замежных інвестыцый, паколькі інвестараў больш цікавіць не адпаведнасць 
справаздачнасці міжнародным стандартам, а патэнцыяльная даходнасць капіталаўкладанняў. Таму 
міжнародныя стандарты фінансавай справаздачнасці трэба даследаваць на прадмет іх 
выкарыстання айчыннай уліковай сістэмай, пры неабходнасці распрацоўваць фінансавую 
справаздачнасць паралельна як па нацыянальных, так і міжнародных правілах, аднак пераводзіць 



айчыннае рахункаводства ўсіх суб’ектаў гаспадарання на міжнародныя прынцыпы ўліку не 
мэтазгодна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнак 3  –  Алгарытм трансфармацыі 

фінансавай справаздачнасці ў фармат міжнародных стандартаў 

 
 Распрацаваны методыкі трансфармацыі фінансавай кіраўніцкай справаздачнасці, якія 

грунтуюцца на тэорыі статычнага балансу і канцэпцыі захавання капіталу, у аснову якой 
пакладзена выкарыстанне метадаў вымярэння ў адзінках пастаяннай пакупной здольнасці грошай і 
бягучай вартасці актываў на базе дэцэнтралізаванага разліку індэксаў цэн, выкладзеных у 
зацверджаных Радай па міжнародных стандартах фінансавай справаздачнасці Канцэптуальных 
прынцыпах. У адрозненні ад канцэпцыі юрыдычнага прызнання прыбытку, што выкарыстоўваецца 
ў цяперашні час пры распрацоўцы афіцыйнай фінан-савай справаздачнасці, якая скажае рэальную 
велічыню прыбытку і не дазваляе захаваць уласны капітал, прапанаваныя методыкі дазваляюць 
пазбегнуць вымывання абаротнага капіталу за кошт абкладання падаткам і выкарыстання на 
спажыванне нерэальнага прыбытку. 

 Разліковы і дыграфічны спосабы ўнясення трансфармацыйных паправак, фарматы рабочых 
дакументаў і зводныя рэгістры карэкці-ровак у выглядзе зводнай трансфармацыйнай ведамасці 
(разліковы спосаб) і трансфармацыйная сальдавая ведамасць (дыграфічны спосаб) могуць 
выкарыстоўвацца пры трансфармацыі з улікам і без уліку інфляцыі, а таксама з пераразлікам 
паказчыкаў у замежную валюту, што дазваляе фармалізаваць працэс трансфармацыі фінансавай 
справаздачнасці на аснове выкарыстання праграмы аўтаматы-заванага ўліку, якая дае магчымасць 
ажыццяўляць паралельны ўлік на аснове двух планаў рахункаў. У выбраную праграму неабходна 
ўнесці патрэбныя змяненні і дапаўненні, якія адлюстроўваюць спецыфічныя патрэбнасці 
канкрэтнай арганізацыі. У складзе праграмы павінны быць сродкі ўвядзення найбольш 
распаўсюджаных гаспадарчых аперацый, якія забяспечваюць паралельнае іх адлюстраванне ў 
розных планах рахункаў. Звычайна такімі сродкамі ў праграмах выступаюць папярэдне 
настроеныя шаблоны тыпавых аперацый, формы ўвядзення першасных дакументаў, якія 

Рэкласіфікацыйныя карэкціровачныя праводкі 

 

Пробны баланс 

Рабочыя табліцы 

Журнал  

трансфармацыйных праводак 

 

Запаўненне справаздачных формаў  

у адпаведнасці з патрабаваннямі міжнароднага стандарту 

ІАS-21  

«Уплыў змяненняў валютных курсаў» 
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Разноска карэкціровачных праводак  

па рахунках пробнага балансу 

Распрацоўка трансфармацыйнай  

сальдавай ведамасці 

Запаўненне справаздачных формаў згодна з патрабаваннямі 

міжнароднага стандарту ІАS-1 «Падача фінансавай 

справаздачнасці» 



аўтаматычна фарміруюць запісы ў некалькіх рэгістрах па правілах, вызначаных адпаведнымі стан-
дартамі. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што пры трансфармацыі фінансавай справаздачнасці ў 
міжнародныя стандарты большасць трансфармацыйных праводак трэба будзе ўводзіць уручную. 

 
 

 


