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РОЛЬ ЗВІТНОСТІ
В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Ринкові відносини сьогодення характеризується зростанням ви-
мог користувачів до інформації у фінансовій звітності. Це пов’язано
з тим, що економічна ефективність обґрунтування та прийняття рі-
шень визначається якісними характеристиками використаних дже-
рел інформації. Однак сьогодні показники фінансової звітності не
повною мірою придатні для прийняття рішень, не відповідають ін-
формаційним потребам користувачів та якісним характеристикам
звітної інформації. Так, ще в 2007 р. Постановою КМУ схвалено
Стратегію застосування міжнародних стандартів фінансової звітно-
сті в Україні, яка спрямована на вдосконалення системи бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності в країні, підвищення її рівня
прозорості із врахуванням вимог міжнародних стандартів і законо-
давства ЄС. Зміни, внесені у 2012 р. до Закону України «Про бухга-
лтерський облік і фінансову звітність в Україні» стосовно складання
фінансової та консолідованої фінансової звітності за міжнародними
стандартами, підтверджують поступове впровадження МСФЗ у віт-
чизняну облікову систему. Хоча реформування облікової системи і
має позитивні сторони, проте супроводжується виникненням про-
блемних питань практичного застосування МСФЗ. Повне впрова-
дження Міжнародних стандартів фінансової звітності в країні —
питання часу. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітнос-
ті», а також поступове внесення ряду змін до національних стандар-
тів, що наближує їх змістову частину до міжнародних, а відтак ніве-
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лює окремі розбіжності між вітчизняною системою обліку та загаль-
ноприйнятою європейською [1, с. 17].

Слід також зазначити, що питання розкриття облікової інформа-
ції у фінансовій звітності агропромислових підприємств, складеній
за МСФЗ, залишаються маловивченими й потребують подальшого
дослідження як у теоретичному, так і в практичному плані [1, с. 18].

З прийняттям НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової зві-
тності» [2] відбулись чергові зміни у формах і структурі фінансо-
вої звітності. Поряд із зазначеним національним стандартом,
який відмінив дію положень бухгалтерського обліку, які регулю-
вали складання фінансової звітності (П(С)БО 1-6), при заповнен-
ні та перевірці правильності складання фінансової звітності за-
стосовують Методичні рекомендації щодо заповнення форм
фінансової звітності та Методичні рекомендації з перевірки порі-
внянності показників фінансової звітності [3, с. 175].

Нові форми фінансової звітності використовують як підприємст-
ва, що застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, так
і підприємства, які ведуть бухгалтерський облік відповідно до наці-
ональних стандартів бухгалтерського обліку, за винятком суб’єктів
малого підприємства, які і надалі складають звітність за спрощеною
формою. Загалом, склад фінансової звітності не змінився. Однак
структура цих звітів і назви для перших двох форм змінились. У но-
вій фінансовій звітності статті укрупнились, однак на розсуд під-
приємства додаткові статті, передбачені додатком 3 до національно-
го стандарту, можна подавати у звітності за умови, що вони є
істотними і оцінка статті може бути достовірно визначена [3, с. 176].

Особливостями нових форм фінансової звітності є такі:
— скорочення кількості розділів (актив балансу — з чотирьох

до трьох, пасив балансу — з п’яти до чотирьох);
— вилучення розділів Звіту про фінансові результати, що мі-

сять інформацію про податкові різниці та узгодження облікового
й податкового прибутку (збитку);

— включення до Звіту про фінансові результати розділу «Су-
купний дохід»;

— введення альтернативи вибору щодо складання Звіт про
рух грошових коштів за прямим або непрямим методом;

— заповнення окремих статей звітності на нетто-основі (інве-
стиційна нерухомість; довгострокові біологічні активи; дебітор-
ська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги тощо);

— включення витрат майбутніх періодів до складу оборотних
активів, доходів майбутніх періодів — до поточних зобов’язань,
цільового фінансування — до довгострокових зобов’язань;
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— розподіл забезпечень на довгострокові й поточні;
— скорочення окремих статей фінансової звітності з метою їх

укрупнення (запаси, інші оборотні активи, інші поточні зо-
бов’язання тощо);

— деталізація розрахунків з бюджетом і виокремлення забор-
гованості з податку на прибуток підприємства;

— вилучення статей доходів і витрат від надзвичайних подій на-
ведення переліку додаткових статей фінансової звітності [4, с. 239].

Розкриття інформації у звітності визначається масштабністю
оперування звітними даними зацікавлених економічних осіб, а
зміст принципів фінансової звітності зводиться не стільки до бу-
квального дотримання вимог МСФЗ і П(С)БО, скільки до надан-
ня дохідливих, доречних, достовірних і зіставних показників, що
відповідають інформаційним очікуванням учасників бізнесу. від-
сутність розроблених методик щодо інформаційного забезпечен-
ня прийняття рішень на основі інформації, що міститься у фінан-
совій звітності, свідчить про необхідність удосконалення норма-
тивних і методичних засад складання фінансової звітності, роз-
криття інформації у фінансовій звітності, яка буде задовольняти
потреби користувачів, перетворюючи її таким чином на адекват-
не джерело інформаційного забезпечення прийняття рішень.

Охарактеризовані зміни в законодавстві підвищують якість
облікової інформації, більш наближені до МСФЗ, проте є ще
окремі неврегульовані питання, які, зокрема, пов’язані із подат-
ковим законодавством [3, с. 180].
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