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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua
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ресурс]. – Режим доступу: http://vobu.ua
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1. Склад фінансової звітності та загальні вимоги до неї
Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства
за звітний період.
Фінансова звітність складається з наступних компонентів:
№ форми

Назва форми

Визначення (зміст)

Для великих та середніх підприємств
Форма №1

Баланс (звіт про
фінансовий стан)

Форма №2

Звіт про фінансові
результати (звіт
про сукупний
дохід)
Звіт про рух
грошових коштів

Форма №3
Форма №4

Звіт про власний
капітал

Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає
на певну дату його активи, зобов’язання і власний
капітал
Звіт про доходи, витрати, фінансові результати та
сукупний дохід
Звіт, який відображає надходження і вибуття грошових
коштів протягом звітного періоду в результаті
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу
підприємства протягом звітного періоду
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№ форми
Форма №5

Назва форми

Визначення (зміст)

Примітки до
фінансової
звітності

Сукупність показників і пояснень, які забезпечують
деталізацію і обґрунтованість статей фінансової
звітності, а також інша інформація, розкриття якої
передбачено відповідними національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку або
міжнародними стандартами фінансової звітності
Для малих підприємств – Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (Спрощений
фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва):
Форма
Баланс
Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає
№1-м (1-мс)
на певну дату його активи, зобов’язання і власний
капітал
Форма
Звіт про фінансові Звіт про доходи, витрати, фінансові результати
№2-м (2-мс) результати

Мета, форма і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до
визнання і розкриття її елементів наведені в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності». Склад статей фінансової звітності наведений у
Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності,
затверджених Наказом Мінфіну України від 28.03.2013р. №433.
Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до
розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному
періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку
додаткових статей фінансової звітності (додаток 3 до НП(С)БО 1), у разі якщо
стаття відповідає таким критеріям:
− інформація є суттєвою;
− оцінка статті може бути достовірно визначена.
Якісні характеристики фінансової звітності
Назва
характеристики
1. Зрозумілість та
адекватність
тлумачення
2. Доречність

№

3. Достовірність
4. Зіставність

Визначення
Однозначне тлумачення інформації користувачами за умови, що
вони мають достатні знання і зацікавлені у сприйнятті цієї
інформації
Наявність інформації, яка впливає на прийняття рішень
користувачами, дає можливість своєчасно оцінювати минулі,
теперішні й майбутні події, підтвердити і скоригувати їх оцінки,
зроблені в минулому
Відсутність помилок і перекручень, здатних вплинути на
рішення користувачів звітності
Забезпечення можливості користувачам порівнювати фінансові
звіти підприємства за різні періоди, а також фінансові звіти
різних підприємств

Якісні характеристики фінансової звітності досягаються за рахунок
дотримання принципів її підготовки.

7
Принципи підготовки фінансової звітності:
− 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 часу 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 зіставити 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;
− 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 змісту над формою, за яким операції повинні
обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної
форми (Загадка Авраама Лінкольна: «Скільки ніг буде у собаки, якщо назвати
хвіст ногою?» Відповідь: «Чотири, тому що називаючи хвіст ногою, ми її такою
не робимо»);
− єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та
узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній
грошовій одиниці.
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.
Форми №1 (1-м, 1-мс) та №2 (2-м, 2-мс) складаються щоквартально.
Згідно Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419 квартальна фінансова
звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами органам
державної статистики не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним
кварталом, а річна - не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.
Квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами
органові державної податкової служби у строки, передбачені для подання
декларації з податку на прибуток підприємств.
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2. Баланс (форма №1), зміст, методика складання
Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну
дату його активи, зобов'язання і власний капітал.
Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал
підприємства. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань
та власного капіталу.
Елементи балансу, їх визначення та умови відображення у формі №1
Групи
елементів
звіту
Активи

Визначення

Умови відображення у балансі

Ресурси, контрольовані підприємством у
результаті минулих подій, використання
яких, як очікується, призведе до отримання
економічних вигод у майбутньому

Оцінка може бути достовірно
визначена
і
очікується
отримання
в
майбутньому
економічних вигод, пов’язаних з
його використанням
Оцінка може бути достовірно
визначена та існує ймовірність
зменшення економічних вигод у
майбутньому внаслідок його
погашення
Одночасно з відображенням
активів або зобов’язань, які
призводять до його зміни

Заборгованість підприємства, яка виникла
внаслідок минулих подій і погашення якої
Зобов'язання в майбутньому, як очікується, призведе до
зменшення ресурсів підприємства, що
втілюють в собі економічні вигоди
Частина в активах підприємства, що
Власний
залишається після вирахування його
капітал
зобов'язань

У балансі активи (як і зобов’язання) наведенні у порядку їх ліквідності: в
першому розділі - менш ліквідні (необоротні активи), далі - більш ліквідні
(оборотні).
Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання
протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення
діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації
виробленої з них продукції або товарів і послуг.
Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними.
Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом
операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом
дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.
Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними
зобов'язаннями.
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3. Звіт про фінансові результати (форма №2), методика складання
Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові
результати діяльності підприємства за період.
Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам
повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і
збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період.
У звіті про фінансові результати наводяться доходи і витрати, які
відповідають критеріям, визначеним в національних положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку.
Елементи Звіту про фінансові результати та їх визначення
Групи
елементів
Доходи
Витрати

Визначення
Збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення
зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком
зростання капіталу за рахунок внесків власників)
Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком
зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками)

Доходи та витрати у звіті про фінансові результати наводяться за видами
діяльності підприємства в наступній послідовності.
Послідовність розрахунку результативних рядків форми №2
Вид діяльності

Результат діяльності

Основна
Операційна
Звичайна, надзвичайна (до оподаткування)
Звичайна, надзвичайна (після оподаткування)

Валовий прибуток (збиток)
Фінансовий результат від операційної діяльності
Фінансовий результат до оподаткування
Чистий фінансовий результат

Спочатку розраховується валовий прибуток / збиток (результат основної
діяльності), який поступово коригується на інші операційні доходи та витрати,
потім на інвестиційні та фінансові тощо.
У розділі ІІ звіту про фінансові результати наводиться інформація про
інший сукупний дохід та розраховується сукупний дохід підприємства,
отриманий у звітному періоді.
Сукупний дохід - зміни у власному капіталі протягом звітного періоду
внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за
рахунок операцій з власниками).
У ІІІ розділі звіту про фінансові результати наводяться елементи
операційних витрат, а в ІV розділі - розрахунок показників прибутковості акцій.
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4. Інші форми фінансової звітності
Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і
видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному
періоді.
Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам
фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни,
що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний
період.
При складанні фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб
складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із
застосуванням відповідної форми звіту.
У звіті про рух грошових коштів розгорнуто наводяться суми надходжень
та видатків грошових коштів підприємства, що виникають в результаті
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду.
Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які
належать до різних видів діяльності, то ці суми у звіті наводяться окремо у
складі статей щодо відповідних видів діяльності.
Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди;
бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не
включаються до звіту про рух грошових коштів.
У звіті про рух грошових коштів, складеному за прямим методом, рух
грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою
надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну
діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках
бухгалтерського обліку.
Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного
капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Метою складання звіту про власний капітал є надання користувачам
фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у
складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Примітки до фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, які
забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також
інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними
стандартами фінансової звітності.
В якості додатку до приміток окремі підприємства наводять інформацію за
сегментами (форма №6).
5. Виправлення помилок при складанні фінансової звітності
Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у
фінансовій звітності визначається П(С)БО 6 «Виправлення помилок та зміни у
фінансових звітах».
Виправлення помилок потребує з’ясування періоду їх виникнення:
− протягом звітного періоду,
− у попередніх роках.
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Помилки звітного періоду виправляються методом «червоного сторно» або
додатковим бухгалтерським записом.
Згідно з П(С)БО 6 «Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах»
виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у
попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого
прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину
нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає
повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій
звітності.
Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких
базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація.
Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статті
звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення
доходів або витрат, пов'язаних з об'єктом такої оцінки.
Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до звіту про фінансові
результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних
періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.
Облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються статутні
вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, або, якщо зміни забезпечать достовірне відображення
подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

