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Текст лекції
1.

Звітність підприємств, її нормативне забезпечення та мета
складання

Звітність підприємств – це система узагальнюючих показників, яка
подається у вигляді різного типу таблиць та текстового матеріалу за
допомогою яких визначається фінансовий стан, результати діяльності тощо.
Законами України передбачено, що усі суб’єкти господарювання
зобов’язані вести бухгалтерський облік і складати та подавати встановлені
форми звітності. звітність дозволяє визначити становище підприємства серед
аналогічних підприємств на ринку товарів, робіт, послуг.
Нормативно – правове регулювання звітності підприємств в Україні
здійснюється указами президента, Законами України, постановами Кабінету
Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України та іншими
нормативно – правовими актами.
Перелік основних нормативно – правових актів:
1.
ГКУ - Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-1У.
2.
ПКУ - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ.
3.
Закон про бух. облік - Закон України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ.
4.
Порядок подання фін. звітності - Порядок подання фінансової
звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419.
5.
Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України
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від 30.11.1999 р. № 291.
6.
Метод. рекомендації № 433 - Методичні рекомендації щодо
заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України
від 28.03.2013 р. № 433.
7.
Метод. рекомендації № 476 - Методичні рекомендації з перевірки
порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну
України від 11.04.2013 р. №476.
8.
Метод. рекомендації № 635 - Методичні рекомендації щодо облікової
політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну України від 27.06.2013
р. № 635.
9.
Наказ № 302 - наказ Мінфіну України «Про Примітки до річної
фінансової звітності» від 29.11.2000 р. № 302.
10. НП(С)БО 1 - Національне положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом
Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73.
11. НП(С)БО 2 - Національне положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» затверджене Наказом
Міністерства фінансів України 27.06.2013 № 628
12. П(С)БО 6 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6
«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом
Мінфіну України від 28.05.1999 р. № 137.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для
прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про
фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
2.

Принципи складання фінансової звітності

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких
принципів:
•
автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається
як юридична особа, що відокремлена від власників; тому особисте майно і
зобов’язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності
підприємства;
•
безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань
підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;
•
періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні
періоди з метою складання фінансової звітності;
•
історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки
активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
•
нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення
фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного
періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При
цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх
виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;
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•
повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити
всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка
може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
•
послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування
підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна
бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;
•
обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в
бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань
та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
•
превалювання сутності над формою, за яким операції повинні
обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної
форми;
•
єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та
узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній
грошовій одиниці.
3.

Види, класифікація та склад звітності підприємств

Відповідно до чинного законодавства і нормативно – правової бази
звітність підприємств поділяється на:
•
оперативна звітність – це є документи, які отримують на заключному
етапі оперативного обліку. Розробляється і затверджується така звітність на
конкретному підприємстві, вона характеризує окремі господарські операції. З
такою звітністю більшість працюють керівники середнього рівня. Основною
задачею такої звітності є надання інформації для прийняття рішень на
поточний період.
•
фінансова звітність – документи, що містять інформацію про
фінансовий стан, результати діяльності, про рух грошових коштів
підприємства за звітний період та інше. Така звітність єдина для всіх
суб’єктів господарювання і з нею працюють керівники, замовники,
постачальники, банки і інші користувачі. Вимоги щодо складу фінансової
звітності викладено в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
•
консолідована фінансова звітність – яка відображає фінансовий стан,
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства та його дочірніх
підприємств як єдиної економічної одиниці. Цю звітність складає і подає
материнське підприємство. Вимоги щодо складу консолідованої фінансової
звітності викладено в НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність».
•
зведена фінансова звітність – це звітність, яку складають міністерства,
інші центральні органи виконавчої влади, до сфери яких належать
підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють
управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності щодо
всіх підприємств, що належать до сфери їх управління. Зведену звітність
складають також об’єднання підприємств по всіх підприємствах, які входять
до їх складу.
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•
податкова звітність – це податкові декларації та розрахунки, що
надають інформацію про нарахування та/або сплату податкових зобов’язань з
податків і зборів, які складаються і подаються суб’єктами господарювання,
що є платником податків, у встановлені строки контролюючим органам і
характеризують стан розрахунків підприємства з бюджетом за податками і
зборами. Це звітність, в якій наведено показники, що визначаються
Податковим кодексом.
•
статистична звітність – це звітність, яка складається на підставі даних
бухгалтерського обліку для розрахунку статистичних показників щодо
економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ та процесів, які
відбуваються в країні, її регіонах та галузях економіки, для забезпечення
цією інформацією держави та суспільства. Документи складаються за
спеціальними формами, які розробляє та затверджує Державний комітет з
статистики.
Загалом звітність можна класифікувати за такими ознаками:
1. За порядком регулювання та роллю в управлінні :
•
державна звітність встановлюється органами державного управління
України, Міністерством фінансів, Держкомстатом, Державною податковою
адміністрацією. Вона включає в себе фінансову, податкову і статистичну
звітність. Ця звітність містить показники економічного і соціального
розвитку підприємств, регіонів, галузей, країни.
•
звітність підприємства – це звітність окремих підприємств про їхню
фінансово-господарську діяльність за встановленими для них показниками на
підставі яких приймаються управлінські рішення.
2. За місцем використання:
•
зовнішня звітність – використовується як за межами підприємства, та і
на підприємстві
•
внутрішня звітність – використовується лише в межах конкретного
підприємства менеджерами різних рівнів.
3. За змістом звітних даних:
•
типова – у ній відображаються однакового змісту показники, що
характерні для усіх підприємств незалежно від виду діяльності та форми
власності.
•
спеціалізована – до спеціалізованої звітності відносять звітність, що
характеризує діяльність підприємств і організацій окремої галузі економіки
або її підгалузей
4. За обсягом показників:
•
коротка звітність – подається із скороченим числом показників за
звітний місяць або квартал.
•
повна звітність – подається за всіма показниками, затвердженими в
установленому порядку, включаючи й ті, за якими спочатку були подані
короткі звіти.
5. За періодом складання:
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•
періодична звітність – це місячна і квартальна звітність. Вона
відображає фінансовий стан і результати діяльності підприємства
наростаючим підсумком з початку року за відповідний місяць, квартал.
•
річна звітність – містить показники діяльності підприємства за звітний
(календарний) рік.
6. За ступенем узагальнення даних :
•
первинна звітність – розуміють звітність окремих підприємств.
•
зведена звітність – одержують шляхом підсумовування даних
первинної звітності. За відомчою приналежністю така звітність складається
всіма міністерствами, відомствами, у вищих органах управління, а за
територіальним принципом і галузями економіки – органами статистики.
7. За термінами подання:
•
термінова звітність – подасться протягом чотирьох днів після
закінчення звітного періоду.
•
звичайна звітність – подається в термін встановлений органом
управління, до сфери управління якого належить підприємство.
8. За способом відправлення :
•
телеграфну.
•
поштову.
•
та, яка подається власноруч.
4.

Вимоги до фінансової звітності підприємства

Головні вимоги до звітності — це реальність, ясність, своєчасність,
єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників з
минулими.
Фінансова звітність підприємства є основним джерелом інформації про
його майно і фінансовий стан. Тому звітність повинна відповідати певним
якісним характеристикам:
1.
Державне регламентування звітності полягає в тому, що для усіх
галузей економіки і підприємств встановлюються єдині показники і єдині
форми звітності, принципи складання і терміни подання. Це необхідно для
узагальнення показників звітності окремих підприємств в межах галузей
економіки за загальним класифікатором галузей народного господарства
Держкомстату України (ЗКГНГ).
2.
Обов'язковість подання звітності випливає із самої природи
функціонування ринкової економіки. Будь-яке підприємство займається
діяльністю, яка не заборонена чинним законодавством і зобов'язане подавати
звітність до відповідних органів у встановлений термін і у визначеному
обсязі та складі. Це необхідно для формування загальнодержавних
показників розвитку економіки регіонів і України в цілому та контролю
розрахунків з державною податковою системою.
3.
Достовірність
інформації
забезпечується
тим,
що
в
бухгалтерському обліку всі записи здійснюються на підставі належно
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оформлених документів, а перед складанням річної звітності проводиться
інвентаризація майна, грошових коштів і розрахунків. Достовірність
інформації може підтверджуватися аудиторським висновком.
4.
Дохідливість звітності розрахована на однозначне тлумачення її
користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у
сприйнятті цієї інформації.
5.
Доречність інформації є однією із головних вимог. Звітна
інформація вважається доречною (корисною), якщо вона здатна вплинути на
вартісну оцінку або на рішення, яке приймається в даний час або на
майбутній період, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені в
минулому.
6.
Своєчасність подання звітності необхідна для прийняття
правильних управлінських рішень. Своєчасність одержання власником
(засновником) звітних даних в умовах ринкової економіки набуває особливої
актуальності. Адже звітність забезпечує власника інформацією про
фінансовий стан підприємства, про величину прибутку та дивідендів.
Несвоєчасне подання звітності може призвести до необґрунтованих або
неправильних рішень.
7.
ІІорівнянність показників звітності забезпечується єдиною
методологією планування, обліку господарської діяльності та звітності.
Звітність повинна бути порівнянною з показниками попередніх звітних
періодів, років, оскільки без цього неможливі узагальнення це має суттєве
значення при проведенні аналізу та розробці перспектив розвитку галузей,
підприємств, складанні бізнес-планів.
8.
Точність звітності забезпечується правильним відображенням
даних на рахунках синтетичного та аналітичного обліку і у відповідних
звітних формах та взаємоузгодженістю показників, відображених у формах
звітності.
9.
Повнота звітності це необхідність і обов'язковість заповнення
всіх реквізитів та показників форм звітності. У випадках не заповнення
окремих рядків (граф) через відсутність активів, пасивів або операцій у цій
статті (рядку, графі) — вона прокреслюється.
10.
Методологічна єдність розрахунку показників звітності
регламентується державою і обов'язкова для всіх підприємствах, незалежно
від виду діяльності і форми власності. Так методи оцінки активів
залишаються постійними протягом фінансового року, що забезпечує
порівняння показників звітності всіх галузей народного господарства
держави. Це дозволяє їх узагальнювати, групувати, аналізувати і одержувані
достовірну інформацію для оцінки роботи підприємств або галузей.
11.
Простота і ясність звітності полягає в створенні таких форм
звітів, які б не мали надмірної інформації і були зрозумілими працівникам
підприємств, акціонерам, інвесторам.
12.
Доступність і гласність звітності полягає в тому, що з
показниками фінансової звітності ознайомлюється весь трудовий колектив
підприємств. Фінансова звітність підприємств підлягає оприлюдненню, а
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звітність акціонерних товариств відкритого типу публікації у друкованих
засобах масової інформації. Гласність звітності в Україні забезпечується
також систематичною публікацією статистичних даних про економічний і
соціальний розвиток народного господарства в державі, регіонах, галузях
тощо.
13.
Неперервність полягає в тому, що зберігаються одні і ті ж форми
і структура звітності протягом періоду діяльності підприємства.
14.
Раціональність звітності передбачає розумний, мінімальний обсяг
необхідних звітних показників для управління.
15.
Економічність звітності полягає в тому, що затрати праці і коштів
на складання звітності повинні бути мінімальними, при одночасній
оперативності її складання і своєчасності подання.
16.
Дієвість звітності передбачає необхідність проведення наукового
економічного аналізу звітних даних, виявлення недоліків у діяльності
підприємств, а також внутрішніх резервів виробництва.
Працівники бухгалтерських служб повинні знати і розуміти вимоги до
звітності підприємств, тільки при цій умові вони можуть задовольнити
відповідних користувачів інформацією для прийняття управлінських рішень.

