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Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на
меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності,  а це
неможливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління
виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на зважених
рішеннях прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан
речей на підприємстві. Дані, що є основою прийняття рішень,
представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних
періодів. Тому можна стверджувати, що фінансова звітність завжди
посідала особливе місце в управлінні підприємством, що засвідчує
актуальність обраної теми дослідження. Фінансова звітність є
основним джерелом інформації про стан виробничо-фінансової
діяльності на основі яких приймають управлінські рішення як
внутрішні, так і зовнішні користувачі інформації. Сучасна фінансова
звітність українських підприємств регулюється НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» і формується з таких основних
складових:
- Балансу (звіту про фінансовий стан);
- Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід);
- Звіту про рух грошових коштів;
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- Звіту про власний капітал;
- Приміток до фінансової звітності.

До фінансової звітності включаються показники діяльності
філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів
підприємства. У Балансі (звіті про фінансовий стан) відображаються
активи, зобов'язання та власний капітал підприємства.

У звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід)
розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки,
інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний
період.

У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух
грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

У звіті про власний капітал розкривається інформація про
зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного
періоду.

Сьогодні фінансова звітність є елементом інфраструктури
ринкової економіки, реальним засобом комунікації, з допомогою якого
її користувачі можуть формувати стратегію і тактику управлінням
підприємства. Саме на підставі даних фінансової звітності можна
оцінити майновий стан, результати діяльності та економічний
потенціал суб’єкта господарювання, прогнозувати майбутні грошові
потоки та визначати вектори його розвитку, приймати ефективні
управлінські рішення. Також  фінансову звітність використовують для
проведення економічного та фінансового аналізу, прогнозування
результатів діяльності підприємства, оцінки ризиків, управління
необоротними та оборотними активами, управління вартістю та
структурою капіталу. Вона розрахована насамперед на таких
користувачів інформації, як інвестори, кредитори та інших, які не
можуть вимагати звітів з урахуванням їх конкретних потреб.
Спираючись на дані фінансової звітності інвестори приймають
рішення, щодо вкладання коштів в підприємство, кредитори - щодо
фінансування господарської діяльності підприємства та надання йому
позик.

Фінансова звітність як компонент інформаційного
забезпечення управління підприємством гармонійно поєднується з
такими основними функціями менеджменту, як планування,
організація, мотивація, контроль.

У процесі планування дані фінансової звітності
використовуються для обґрунтування цілей і напрямів роботи,
формування базових та моделювання планових показників фінансово-
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господарської діяльності підприємства. На стадії організації роботи
вона впливає на процес збору первинних даних про факти
господарського життя, методи й процедури їх обробки у системі
фінансового обліку. Відбувається деталізація завдань, процесів,
окреслення інформаційних вимог на виробничому рівні і щодо
функцій працівників облікової служби. Також фінансова звітність є
засобом стимулювання управління підприємством. З її допомогою
здійснюють моніторинг, контроль, аналіз й оцінку досягнутих
підприємством результатів та при необхідності визначення
коригувальних дій.

Для того щоб звітність була дійовим засобом управління і
контролю,  вона повинна відповідати всім вимогам,  що ставляться до
обліку. Вона має достовірно відображати ресурси підприємства, їх
використання і фінансові результати діяльності. Показники звітності
повинні бути об'єктивними, обґрунтованими, перевіреними даними
поточного обліку і підтвердженими відповідними документами.

Своєчасність складання і подання звітності - невід'ємна умова
її корисності. Сама достовірна інформація втрачає своє значення, якщо
вона надана користувачам несвоєчасно. Тому звітність повинна
складатися і подаватися відповідним органам в строки, встановлені
нормативними документами України, які забезпечують ефективне її
використання для управління і контролю. Як наслідок процес
підготовки та складання фінансових звітів повинен бути організований
відповідно до законодавства нашої країни та забезпечувати
користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про
фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства.

Виконання всіх функцій управління підприємством
ґрунтується на даних системи звітності. В ринковій економіці система
звітності суб’єкта господарювання стає важливим елементом
підсистеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління
підприємством. Звітність підприємства містить дані, достовірність
яких є достатньо високою і при певних умовах (акціонерні товариства,
спільні підприємства) підтверджена висновком незалежного аудитора.

Отже, для прийняття ефективних управлінських рішень на
рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають
певним правилам, вимогам і нормам, що в єдиному форматі містить у
собі фінансова звітність підприємства. Більшість українських
підприємств за сучасних економічних умов потребують реорганізації
або інвестування, але для прийняття відповідного рішення саме
фінансова звітність є оглядовим «дзвіночком» для керівників
підприємства,  бо її складові надають деталізовану інформацію для
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проведення аналізу діяльності підприємства, здійснення аудиту і
навіть у певних моментах формування при необхідності управлінської
звітності підприємства. Тому варто відмітити, що фінансова звітність
підприємства пропорційно впливає на загальне функціонування
підприємства через систему прийняття управлінських рішень.
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