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зі скляних перегородок, акцентуючи увагу на відкритість простору, що створює 
сприятливі умови для проведення переговорів [4]. 

Моніторинг, проведений фахівцями девелоперської компанії KR Proper-
ties, показав незначну кількість українських офісних комплексів, оформлених 
в стилі лофт. Проте попит орендарів на лофт-офіси зростає, оскільки бізнес-
менам, особливо тим, що займаються «креативною» діяльністю, набридли 
стандартні офіси [5]. 

Висновки. Отже, офісу в стилі лофт надають перевагу люди творчих 
професій: архітектори, художники, письменники, дизайнери. А креативність, 
комфорт, затишок, функціональність та економія коштів на ремонт, порівня-
но з класичним офісом, дозволять стилю лофт зайняти гідне місце в офісних 
приміщеннях України. 
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У статті висвітлюються зміни, які відбулися в складі, структур фінансової звіт-

ності підприємств з введенням в дію Національного положення (стандарту) бухгалтер-
ського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

The article highlights the changes in the composition, structure, financial reporting with 
the introduction of national provisions (Standard) 1 «General requirements for financial 
reporting». 

 

Постановка проблеми. Звітність підприємств є заключним кроком си-
стеми бухгалтерського обліку, яка узагальнює і систематизує інформацію про 
діяльність підприємства і яка необхідна усім зацікавленим особам для при-
йняття ефективних економічних рішень. Фінансова звітність - це бухгалтер-
ська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати дія-
льності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. 



 217

У зв’язку з переходом ряду підприємств на складання фінансової звіт-
ності за МСФЗ виявилася законодавча колізія щодо складу квартальної фі-
нансової звітності. 

Згідно із Законом про бухоблік проміжна (квартальна) фінансова звіт-
ність складається всього лише з балансу та звіту про фінансові результати, а 
норми міжнародних стандартів бухобліку хоч і не змушують подавати квар-
тальну звітність, але у випадку її подання вимагають наявності повного ком-
плекту звітів. 

Аналіз останніх досліджень та публікації. Аналіз нормативно-
правових документів, науково-методичних і практичних публікацій, присвя-
чених дослідженню форм і методів розкриття інформації у фінансовій звітно-
сті, підтверджує різновекторність напрямів їх розгляду та удосконалення. 
Так, міжнародний досвід теоретичних основ підготовки фінансової звітності 
розглянуто у працях І.О. Бланка, Ю. Брігхема, Джеймса К. Ван Хорна, Джона 
М. Ваховича, Л. Гапенскі, С.Ф. Голова, Н.Г. Горицької, Т.Р. Карліна,  
В.М. Костюченко, Б. Нідлза, О.М. Петрука, Я.В. Соколова, Т. Хегарті,  
Є.С. Хендріксена, Ф. Хоудхурі та інших. Вагомий внесок у розробку теоре-
тичних, організаційно-методичних та методологічних положень щодо проце-
су складання фінансової звітності здійснили такі вчені, як: М.Т. Білуха,  
О.М. Брадул, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, В.О. Ганусич, А.М. Герасимович, 
Й.Я. Даньків, В.І. Єфіменко, Г.Г. Кірейцев, М.Д. Корінько, Я.Д. Крупка,  
М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, В.Г. Лінник, М.Р. Лучко, Н.М. Малюга, 
Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, М.Я. Остап’юк, В.Ф. Палій, О.А. Петрик,  
М.С. Пушкар, А.В. Рабошук, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець,  
В.О. Шевчук, М.М. Шигун та інші. 

Значні досягнення названих вчених стали основою подальшого дослі-
дження проблем та формування висновків і пропозицій щодо удосконалення 
бухгалтерської фінансової звітності. Необхідно відмітити, що зарубіжний до-
свід складання і використання фінансової звітності представляє значний ін-
терес в теоретичному і практичному плані, але його вивчення і використання 
вітчизняними теоретиками і практиками повинно максимально враховувати 
особливості розвитку і становлення економіки України на сучасному етапі. 
Процеси реформування бухгалтерського обліку, як і практика використання 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, засвідчили наявність бага-
тьох недостатньо вивчених і неузгоджених питань щодо формування та ви-
користання бухгалтерської фінансової звітності при обґрунтуванні та прийн-
ятті управлінських рішень.  

Постановка завдання. Ціллю статті є узагальнення даних щодо порядку 
складання та подання фінансової звітності починаючи з 1 кварталу 2013 року. Ра-
зом з тим необхідно виокремити основні нововведення «нової» звітності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Метою складання фінан-
сової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, прав-
дивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльно-
сті та рух грошових коштів підприємства.  

Порядок складання фінансової звітності до березня 2013 року регулюва-
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лося відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Міні-
стерство фінансів України наказом від 07.02.2013 р. № 73 затвердило Націона-
льні положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі-
нансової звітності» (далі - НП(С)БО 1), яким встановлено нові (рис. 1): 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан);  
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);  
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);  
- Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);  
- Звіт про власний капітал.  

 
Рис. 1. Зміни у складі фінансової звітності підприємств 

 
Не дивлячись на такі значні зміни в законодавстві досі не затверджено 

оновлену форму фінансової звітності «Примітки до фінансової звітності». 
Разом з тим втратив чинність наказ Мінфіну від 31.03.1999 р. № 87, 

яким були затверджені такі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», 2 «Баланс», 3 «Звіт про фінансові 
результати», 4 «Звіт про рух грошових коштів», 5 «Звіт про власний капітал». 

Крім того, для юридичних осіб, які повинні представляти консолідова-
ну фінансову звітність, затверджені: консолідований баланс (Звіт про фінан-
совий стан); консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукуп-
ний дохід); консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим мето-
дом); консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом); 
консолідований звіт про власний капітал [2].  

Враховуючи вище сказане за 1 квартал 2013 року всі підприємства 
(крім банків та бюджетних установ) мають подавати звітність за новою фор-
мою. Обов’язкова форма та зміст статей фінансової звітності визначаються 
НП(С)БО 1 і наводяться в додатку 1 та 2 до цього положення. 

Разом з тим, підприємства можуть не наводити статі за якими відсутня 
інформація до розкриття (крім тих випадків, коли такі дані були за попере-
дній період), а також додавати статі із збереженням послідовності їх назви і 
коду рядка із додаткових статей фінансової звітності, наведених в додатку 3 

СКЛАД ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

До 19 березня 2013 року З 19 березня 2013 року 

Баланс 
Звіт про фінансові результати 
Звіт про рух грошових коштів 

Звіт про власний капітал 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
Звіт про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) 
Звіт про рух грошових коштів (скла-
дається за прямим та непрямим ме-

тодом) 
Звіт про власний капітал 

Примітки до фінансової звітності (зміни не внесено) 
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НП(С)БО, у разі, якщо стаття відповідає таким критеріям: інформація є сут-
тєвою, оцінка її може бути достовірно визначена. Проте, досі не внесено змі-
ни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

Варто зазначити, що згідно з п. 2 розділу ІІ НП(С)БО 1 для суб’єктів 
малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської 
діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється ско-
рочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінан-
сові результати, форма і порядок складання яких визначаються П(С)БО 25 
«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». 

Для проміжної (квартальної) звітності у 2013 році є чинними [3]: 
- Баланс (Звіт про фінансовий стан);  
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 
Розглянемо структуру нової звітності. Баланс підприємства (Звіт про 

фінансовий стан) як і раніше складається з активи та пасиву. Актив балансу 
(Звіт про фінансовий стан) складається з трьох розділів: необоротні активи, 
оборотні активи, необоротні активи, утримувані для продажу, та групи ви-
буття; пасив з чотирьох: власний капітал, довгострокові зобов’язання і забез-
печення, поточні зобов’язання і забезпечення, зобов’язання, пов’язані з не-
оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.  

У бланку форми № 1 підприємствам обов’язково слід зробити відмітку 
«V» у відповідній комірці про складання: згідно з П (С) БО або за МСФЗ. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності застосовують: 
 - обов’язково - публічні акціонерні товариства, банки, страховики; 
 - добровільно - інші суб’єкти господарювання (крім бюджетних установ). 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) має в своєму 

складі 4 розділи: фінансові результати, сукупний дохід, елементи операцій-
них витрат та  розрахунок показників прибутковості акцій.  

У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових 
коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої 
фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про 
рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням від-
повідної форми звіту. 

У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у скла-
ді власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту 
про власний капітал, призначених для наведення складових власного капіта-
лу, зазначаються показники, наведені у розділі I «Власний капітал» балансу. 
Для забезпечення порівняльного аналізу інформації звіту про власний капітал 
підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за 
попередній рік [2]. 

Наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433 затверджені Методичні реко-
мендації щодо заповнення форм фінансової звітності [4].  

Ці Методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, 
організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім ба-
нків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства 
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застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності). 
У цих Методичних рекомендаціях розглядається питання розкриття ін-

формації за статтями балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансо-
ві результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, зві-
ту про власний капітал. 

Терміни, що використовуються у цих Методичних рекомендаціях, ви-
користовуються у значеннях, наведених у національних положеннях (станда-
ртах) бухгалтерського обліку. 

Висновки. Таким чином, встановлено, що юридичні особи (крім банків 
і бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно з 
законодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначених зазна-
ченим НП(С)БО 1, починаючи зі звітності за I квартал 2013 року і в наступ-
них звітних періодах. Отже, виникає об’єктивна необхідність подальшого по-
глиблення теоретичних досліджень і методологічних розробок, спрямованих 
на удосконалення практики складання і використання бухгалтерської фінан-
сової звітності та забезпечення адекватності її вимогам користувачів, що і ви-
значає актуальність обраної теми дослідження. 
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Розроблений оптимальний та мінімізаційно-затратний механізм ефективного 
розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку на основі доопрацювання 
комп’ютерної програми 1С «Земля v.1.0» до версії «1.1.», що працює на платформі 1С 
«Підприємство 8.2.» та написана мовою програмування 1С. Створена в процесі науково-
го дослідження підсистема «ФСП» комп’ютерної програми 1С «Земля v.1.1» спрямована 
на автоматизацію інформаційно-технологічних процесів, пов’язаних з оперативним ве-
денням та використанням даних земельних ресурсів підприємств аграрного сектору еко-
номіки.  




