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За результатами перевірки правильності складання та подання фінансової 

звітності суб’єктів малого підприємництва встановлено, що найтиповішими 

порушеннями є: відсутність або неправильність оформлення первинних 

документів, на підставі яких складається фінансова звітність; невідповідність 

форм фінансової звітності діючому законодавству; порушення строків подання 

фінансової звітності до органів податків та зборів, державної статистики; 

недотримання вимог органів, які регулюють питання підготовки, складання та 

подання фінансової звітності в Україні. З метою удосконалення правильності 

складання та подання фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва у 

роботі запропоновано ряд організаційно-економічних заходів, до яких 

віднесено: по-перше, контроль за своєчасністю і правильністю оформлення 

первинних документів, наявністю всіх реквізитів покласти на головного 

бухгалтера або відповідального за підготовку первинної документації; по-

друге, суб’єкти малого підприємництва, яким відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлена 

скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про 

фінансові результати (крім тих, які зобов’язані складати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами фінансової звітності) складають фінансову 

звітність за формами, затвердженими П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта 

малого підприємництва»; по-третє, періодичність та строки подання річної 

фінансової звітності для суб’єктів малого підприємництва встановлені 

Порядком подання фінансової звітності, затвердженим Постановою КМУ від 

28.02.2000 р. № 419, відповідно до якого вона подається: в органи статистики  - 

не пізніше 28 лютого наступного за звітним року, а у фіскальні органи - у 

строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток; по-четверте, 

при складанні фінансової звітності необхідно керуватися роз’ясненнями і 

рекомендаціями від Міністерства фінансів України, яке регулює питання 

бухгалтерського обліку, зокрема: Методичними рекомендаціями щодо 

заповнення форм фінансової звітності від 28.03.2013 р. № 433 та Методичними 

рекомендаціями з перевірки порівнянності показників фінансової звітності від 

11.04.2013 р. № 476. 
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