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ВІДМІННОСТІ У СКЛАДАННІ БАЛАНСУ
(ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) ЗА НП(С)БО 1 І МСФЗ

У розрізі сьогоденного реформування бухгалтерського обліку
та наближення норм вітчизняного законодавства до міжнародних
норм, особливе місце займає використання міжнародних станда-
ртів бухгалтерського обліку в процесі формуванні звітності
українських підприємств. Між національними та міжнародними
нормами складання звітності підприємствами існують суттєві
відмінності, зокрема, у значній мірі вони стосуються Форми №1
Балансу (Звіту про фінансовий стан) як однієї із найважливіших
форм фінансової звітності.

Фінансову звітність за міжнародними стандартами регулюють
стандарти, одним з яких є МСБО 1 «Подання фінансової звітнос-
ті». Його метою є визначення основ подання фінансових звітів
загального призначення суб’єкта господарювання для забезпе-
чення зіставності та порівняння їх за попередні періоди, а також з
фінансовими звітами інших суб’єктів господарювання. Для дося-
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гнення цієї мети МСБО 1 вимагає розкриття певної інформації
безпосередньо в балансі (звіті про фінансовий стан) та в інших
формах фінансової звітності [1]. Ці питання у національному за-
конодавстві регулюються НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінан-
сової звітності».

Національний стандарт регламентує перегляд вимог і струк-
тури Звіту про фінансовий стан, що не суперечить МСФЗ. Необ-
хідно проаналізувати наскільки повно усунено розбіжності скла-
дання Балансу за новим НП(С)БО 1 та існуючими міжнародними
стандартами.

З переходом підприємств на міжнародні вимоги складання
звітності відбулися зміни не лише в законодавчій базі фінансової
звітності, але безпосередньо і в самих формах. Подвійна назва
звіту «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» не суперечить параг-
рафу 10 МСБО 1, більше того, підприємство має право обрати
будь-яку з наведених назв звіту. Основними елементами балансу
є активи, зобов’язання і капітал.

Актив — це контрольований підприємством ресурс, який ви-
ник у результаті минулих подій і від якого підприємство очікує
отримання майбутніх економічних вигод.

Зобов’язання — це обов’язок підприємства, що виник у ре-
зультаті подій минулих періодів, погашення якого як очікується
та який призведе до відтоку ресурсів підприємства, що втілюють
економічні вигоди.

Капітал — це частина активів підприємства, що залишається
після вирахування усіх його зобов’язань.

Групування цих елементів балансу у статті та розділи відпові-
дно до міжнародних стандартів жорстко не регламентуються.

Згідно НП(С)БО 1, деякі статті Балансу не змінились, незва-
жаючи на невідповідність вимогам МСФЗ. Так, за міжнародними
стандартами не існує окремого об’єкта обліку як незавершені ка-
пітальні інвестиції (рядок 1005), вони входять за МСБО 16 «Ос-
новні засоби» до їх складу.

МСФЗ також не вимагають окремого подання у звіті накопи-
ченої амортизації (зносу), рекомендуючи їх деталізацію у Примі-
тках до статей «Нематеріальні активи» (рядок 1000) та «Основні
засоби» (рядок 1010). Так, підприємства могли б ці активи пока-
зувати або одним рядком за залишковою вартістю з розкриттям
показників первісної вартості та зносу у Примітках до фінансової
звітності. Обов’язкові рядки для відображення зносу (1002 та
1012) заперечують можливість одного з варіантів такого відо-
браження [2].
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Відповідно до МСФЗ є недоречним і окреме відображення
статті «Витрати майбутніх періодів». Разом з тим, необхідно ви-
знати, що НП(С)БО 1 усунув невідповідності у відображенні де-
біторської заборгованості у звіті.

Стосовно пасиву Балансу, його назва залишилась незмін-
ною, а у зобов’язаннях і забезпеченнях уже немає розділу
«Забезпечення таких витрат і платежів», що за структурою
наблизив Баланс до міжнародних вимог. У розділі «Власний
капітал» змінилась назва статей «Статутний капітал» на «За-
реєстрований капі-тал», але за економічним змістом це зали-
шається відповідність установчим документам. Залишилась
обов’язковою і стаття «Цільове фінансування» (рядок 1525),
але таке поняття у МСФЗ відсутнє. Разом з тим, є і певні по-
зитивні зрушення у наближенні до міжнародних вимог. Стат-
тя «Довгострокові забезпечення» (рядок 1520) дозволяє
підприємствам створювати гарантійні та інші резерви та за-
безпечення, що передбачені МСБО 37 «Забезпечення, умовні
забезпечення та умовні активи». Розкриття поточних зо-
бов’язань також враховує вимоги МСФЗ. Наближенням наці-
онального Балансу до міжнародних вимог стало і визнання
поточних забезпечень з виділенням окремого рядку —
1660 [4].

З прийняттям НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової зві-
тності» у 2013 році було усунуто багато розбіжностей у складан-
ні Балансу за національними та міжнародними стандартами. Це
стало якісно новим етапом у наближенні бухгалтерського обліку
нашої країни до міжнародних стандартів ведення обліку, але за-
лишаються значні відмінності, які не дозволяють  йому повністю
інтегруватися з МСФЗ і МСБО.
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