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СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
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Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

Згідно ст. 3,4 Закону України «Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні» № 4618-VI від 22.03.2012 р. 

створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього 

підприємництва є головною метою державної політики підтримки 

підприємництва у цій сфері, а її пріоритетними напрямками є удосконалення та 

спрощення порядку ведення обліку в цілях оподаткування; запровадження 

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для СМП, що 

відповідають критеріям, встановленим податковим законодавством.  

Отже, з урахуванням зазначеного, діючим законодавством суб'єктам 

підприємницької діяльності – юридичним особам, які відповідно до чинного 

законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, надана можливість 

складати та подавати скорочену по показникам та формам фінансову звітність. 

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють порядок 

складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва, є 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта 

малого підприємництва», затверджений наказом Міністерства фінансів України 

№ 39 від 25.02.2000 р., та Спрощений план рахунків бухгалтерського обліку, 

затверджений наказом Мінфіну України № 186 від 19.04.2001 р. 

П(С)БО 25 встановлює зміст і форму фінансової звітності СМП у складі 

Балансу – форма №1-м і Звіту про фінансові результати – форма №2-м та 

порядок заповнення їх статей. Баланс ф. № 1-м відрізняється від Балансу ф. № 1 

скороченням окремих рядків. Це обумовлено тим, що його пристосовано під 

Спрощений План рахунків, а тому він має менше реквізитів, данні в яких більш 

узагальнені. При цьому коди рядків збережені. Звіт про фінансові результати за 

спрощеною формою ф. № 2-м, на відміну від ф. №2, представлений тільки 

одним розділом. Особливості звіту полягають в об'єднанні двох розділів звіту в 

один і в новому підході до формування показників доходів і витрат. Так, у звіті 

спочатку відображається інформація про доходи від реалізації товарів (робіт, 

послуг), а потім інформація про інші доходи і визначається загальна сума 

чистих доходів за звітний період. Окремо відображається інформація про 

витрати і коригування суми чистого прибутку (збитку) на збільшення 

(зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції. 

Суб'єкти підприємницької діяльності застосовують спрощений План 

рахунків у разі складання ними фінансової звітності відповідно до П(С)БО 25. 

Спрощений План рахунків СМП носить рекомендований, а не обов'язковий 

характер та передбачає тільки синтетичні балансові рахунки, кількість яких 

скорочена до 30. До вищевказаного Плану рахунків не включено жодного 

рахунку класу 9 «Витрати діяльності» і це є однією із основних особливостей, 

що значно спрощує облікову систему СМП.  


