
 
 

Тема 13. Фінансова звітність підприємства  
 

Лекція 27. Поняття та призначення фінансової звітності підприємств 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 10.11.2021 р. о 09.45 за 

допомогою Конференції Zoom 

 

План 

1. Мета фінансової звітності згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності підприємства». 

2. Вимоги до бухгалтерської фінансової звітності та її користувачі. 

3. Склад бухгалтерської фінансової звітності підприємства та 

підсумкові роботи щодо її складання. 

 

 

 

Методичне забезпечення: 

Фінансовий облік. Частина 3. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування / 

Уклад. Пластун Н. І. ― К.: НМЦ «Укоопосвіта». 2020.  122 с., 80-89. 
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1. Мета фінансової звітності згідно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності підприємства». 

 

Консолідована фінансова звітність – 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. 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. 

 

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. 

 

Звітність підприємства – це система узагальнюючих та 

взаємопов’язаних показників, яка подається у вигляді різного типу таблиць та 

текстового матеріалу за допомогою яких визначається фінансовий стан, 

результати діяльності підприємств тощо. 

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. 

 

 Відповідно до п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

бухгалтерська звітність - це звітність, що складається на підставі даних 

бухгалтерського обліку для задоволення потреб в інформації різних 

користувачів. За своїм обсягом ця звітність включає фінансову звітність та 

внутрішньосистемну, яка задовольняє в інформації органи управління.  

 

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів 

підприємства за звітний період.  

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для 

прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 
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Податкові розрахунки – 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 платниками податків, у встановлені строки контролюючим органам і 

характеризують стан розрахунків підприємства з бюджетом за податками і 

зборами. 
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Загальнодержавна 

Внутрішньогосподарська (управлінська) 

 

Зовнішня фінансова 

 

Внутрішня (управлінська) 

 

Типова 

Спеціалізована 

 

Коротка 

Повна 

 

Періодична 

Річна 

За порядком 

регулювання 

та роллю в 

управлінні 

 

За місцем 

використання 

 

За змістом 

звітних даних 

 

За обсягом 

показників 

 

За періодом 

складання 

 

Первинна 

Зведена 

За ступенем 

узагальнення 

даних 

 
Термінова 

Звичайна 

За терміном 

подання 

 

Телеграфна 

Власноруч 

 

За способом 

складання  

 
Поштова 
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2. Вимоги до бухгалтерської фінансової звітності та її користувачі. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Взаємозв’язок системи бухгалтерського обліку з користувачами 

інформації  

 

 Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які 

не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних потреб. 

Безпосередньо фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби 

користувачів, щодо: придбання, продажу та володіння цінними паперами; 

участі в капіталі підприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності 

підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання; забезпеченості 

зобов’язань підприємства; визначення суми дивідендів, що підлягають 

розподілу; регулювання діяльності підприємства та інших рішень. 

 

Як зазначено в Законі “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” (ст. 1) та в НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (п. 

3) користувачами звітності є фізичні та юридичні особи, що потребують 

інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень. 

 

Реєстрація первинної інформації в реєстрах аналітичного 

обліку та її узагальнення 

Збір первинної інформації про факти фінансово-

господарської діяльності та їх аналіз 

Реєстрація узагальненої інформації в Головній книзі 

Підготовка інформації для складання звітності 

Складання фінансової, податкової, статистичної та 

спеціальної звітності 

Розгляд, затвердження та подання звітності користувачам 

1 крок 

2 крок 

3 крок 

4 крок 

5 крок 

6 крок 
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Користувачі бухгалтерської фінансової звітності 

Зовнішні користувачі 

Засновники, учасники 

(дійсні та потенційні 

інвестори) 

Органи, до сфери 

управління яких належить 

підприємство 

Органи державного 

контролю і регулювання 

Банківські та кредитні 

установи 

Постачальники та інші 

кредитори 

Клієнти (покупці, 

замовники) 

Громадськість 

Внутрішні 

Керівники підприємств та 

управлінський персонал 

Працівники підприємств 

Профспілки 

Працівники бухгалтерії, 

фінансисти, економісти 

Аудитори 

Конкуренти 

Користувачами звітності можуть бути фізичні та юридичні особи або 

відповідні державні органи, які потребують інформації про діяльність 

підприємства для прийняття відповідних рішень. При цьому слід розрізняти 

зовнішніх та внутрішніх користувачів, які, в свою чергу, можуть мати прямий 

або непрямий інтерес стосовно інформації, яка міститься у звітності. 

 

Фінансова звітність підприємств є основним джерелом інформації про 

його майно і фінансовий стан, яка необхідна для прийняття дієвих 

управлінських рішень. Тому звітність повинна відповідати певним якісним 

характеристикам. 
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ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Повнота 

Державне регулювання 

Точність 

Обов’язковість подання 

Дохідливість  

Доречність  

Достовірність  

Порівнянність показників 

 

Своєчасність подання 

Методологічна єдність показників 

Простота і ясність 

Доступність і гласність 

Неперервність  

Раціональність  

Економічність  

Дієвість  
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Принципи складання фінансової звітності підприємства 

Принцип Визначення 

Повне 

висвітлення 

Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про 

фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка 

може вплинути на рішення, що приймаються на її основі 

Автономність Кожне підприємство розглядається як юридична особа, 

що відокремлена від власників. Тому особисте майно і 

зобов’язання власників не повинні відображатись у 

фінансовій звітності підприємств. 

Послідовність Передбачає постійне (із року в рік) застосування 

підприємством обраної облікової політики. Зміна 

облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита 

у фінансовій звітності 

Безперервність Передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємств, 

виходячи з припущення, що його діяльність триватиме 

далі 

Нарахування та 

відповідності 

доходів і витрат 

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 

Перевалювання 

сутності над 

формою 

Операції повинні обліковуватись відповідно до їх 

сутності, а не лише виходячи з юридичної форми 

Єдиний 

грошовий 

вимірник 

Передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій 

підприємства у його фінансовій звітності в єдиний 

грошовій одиниці 
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Кожен фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені 

його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено 

фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, то причини і наслідки 

цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності. 

 

У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в який відображені 

елементи звітності та одиниця виміру. 

 

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, 

вона повинна містити дані про: 

обмеження щодо володіння активами 

підприємство 

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності 

дату звітності за звітний період 

валюту звітності та одиницю її виміру 

відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період 

попереднього року 

облікову політику підприємства та її зміни 

консолідацію фінансових звітів 

участь у спільних підприємствах 

виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними 

коригування 

переоцінку статей фінансових звітів 

іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними 

положеннями (стандартами) 
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          3. Склад бухгалтерської фінансової звітності підприємства та 

підсумкові роботи щодо її складання 

Склад річної і квартальної фінансової звітності (крім суб’єктів малого 

підприємництва) 

Назва форм фінансової звітності 
Періоди подання 

За квартал За рік 

Баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1) + + 

Звіт про фінансові результати  (звіт про 

сукупний дохід) (форма № 2) 
+ + 

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) – + 

Звіт про власний капітал (форма № 4) – + 

Примітки до річної фінансової звітності (форма 

№ 5) 
– + 

Додаток до приміток до річної фінансової 

звітності «Інформація за сегментами» (форма 6) 
– + 

Завершення записів у Головній книзі і узгодження даних аналітичного і 

синтетичного обліку 

Вивчення змін і доповнень до Законів і нормативно-правових актів 

Завершення аналітичного обліку і підготовка даних для вивірки з 

синтетичним обліком 

Організація і проведення річної інвентаризації товарно-матеріальних 

цінностей, грошових коштів, розрахунків, резервів та забезпечень 

Перевірка і уточнення показників періодичної і річної звітності 

Проведення переоцінки необоротних і оборотних активів 

Складання форм державної фінансової і іншої звітності 

Взаємоузгодженість показників фінансової звітності 

Розгляд і затвердження річної фінансової звітності 

Подання фінансової звітності із супровідним листом 

ЕТАПИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Узгодження доходів і витрат, що відносяться до звітного періоду 
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Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  
e-mail: plastunnata81@gmail.com 

 

Основним завданням складання звітності є надання користувачам 

повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, 

результати діяльності та рух грошових коштів суб’єкта господарювання (його 

структурних підрозділів) за визначений період часу для оцінки фінансового 

стану, ступеня виконання поставлених завдань та прийняття відповідних 

рішень. 

 

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний 

рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з 

початку звітного року в складі Балансу (звіту про фінансовий стан) та Звіту 

про фінансові результати (звіту про сукупний дохід). 

 

mailto:plastunnata81@gmail.com

