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ІНФОРМАЦІЯ ТА РИЗИКИ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР 

 

Звітність суб’єктів господарювання є відображенням їх фінансово-майнового стану та результатів діяльності. 

Інформація, яка розкривається у звітності та безпосередньо призначена користувачам, має певний ступінь 

невизначеності. Тому найменшу ступінь невизначеності в даних бухгалтерського обліку, які наводяться у фінансовій 

звітності, можна досягнути за умов дотримання вимог щодо корисності, достовірності та прозорості облікової 

інформації. Прозорість інформації відображає тенденції інформаційних потреб сучасних інвесторів, тому при наданні 

користувачам облікової інформації окрім стандартних і зведених форм звітності, потрібно пам’ятати про 

невизначеність представлену ризиками. Таким чином, постає проблема розкриття аналітичної інформації та прогнозів 

впливу негативних факторів на діяльність підприємства у Пояснювальній записці до річних звітів і консолідованої 

фінансової звітності, що сприятиме формуванню об’єктивної та достовірної інформації про результати діяльності та 

фінансово-майновий стан суб’єкта господарювання. 

Ринок є диктатурою споживача, тому якщо це застосовувати до звітності компанії, то це означає, що користувач 

схильний розглядати наведені в ній відомості як інформаційно цінні лише в тому випадку, якщо: 

1) звітні показники дозволяють користувачу реалізувати з максимальною повнотою його громадські права; 

2) звітні дані наділені властивостями функціональності, тобто, як мінімум, придатні для цілей здійснення 

контролю, планування та прийняття рішень; 

3) звітні відомості виконують реальну комунікативну роль між учасниками ринкових відносин, коли кількісна 

інформація використовується в якості з’єднувальної ланки в економічній поведінці користувача [1, с. 4]. 

Велика чисельність користувачів звітності, які мають різні інформаційні інтереси, вимагає від підприємства 

одночасно задовольняти всі їх запити. Сьогодні користувачам необхідна інформація не лише про результати 

звітного періоду, але і прогноз очікуваних результатів діяльності підприємства, що надає можливість оцінити 

майбутнє інвестицій. Регламентовані бухгалтерськими стандартами фінансові показники, пов’язані з прибутком, 

не забезпечують аналітиків та інвесторів надійною базою для прогнозування вартості підприємства в 

довгостроковій перспективі. Тому з’являється потреба в інформації про ризики, які спіткають діяльність суб’єкта 

господарювання. При цьому, значною цінністю для користувача є не лише інформація про можливі ризики, але і 

відомості про заходи, які управлінці застосовують для максимізації сприятливих наслідків і для мінімізації 

ймовірності негативного результату. 

Україна поступово інтегрується у світове економічне співтовариство за всіма провідними напрямами, включаючи 

створення єдиного інформаційного середовища. В контексті цих тенденцій необхідно відмітити різко зростаючий 

інтерес вітчизняних ділових кіл і бухгалтерської спільноти до основ формування бухгалтерської звітності суб’єктів 

господарювання на базі Міжнародних стандартів фінансової звітності. Вважаємо за необхідне розглянути нижче вимоги 

SEC і GAAP до фінансової звітності відносно розкриття інформації про ризики діяльності. 

Ринковий ризик. У звітності необхідно зазначити справедливу вартість фінансових та похідних інструментів, 

інформацію про прибутки чи збитки, викликані неточним визначенням справедливої вартості, кількісну інформацію про 

ринковий ризик викликаний змінами відсоткової ставки, валютного курсу, цін на акції та товари тощо. Також 

представляється інформація про управління такими ризиками. 

Ризик основної діяльності. Повинна наводитись детальна інформація про продукцію та послуги, які виготовляє 

група компаній, інформація про ліквідність, наявний капітал, результати діяльності із зазначенням необхідного 

капіталу, розміщення капіталу та майбутніх перспектив, невизначеність змін в матеріальних запасах, ефект інфляції 

та ін. 

Кредитний ризик. Компанія повинна окреслити сфери виникнення кредитного ризику та зазначити максимальний 

розмір збитку при реалізації даного ризику, навести методи управління кредитним ризиком. 

Ризик бухгалтерського обліку. Необхідне представлення інформації про управлінські оцінки, які 

використовувались при підготовці річних фінансових звітів. Також зазначається характер невизначеності, яка може 

бути спричинена майбутньою зміною оцінок, із відповідним наведенням розміру збитку. 

Отже, розкриття інформацію про існування вищевказаних ризиків та їх ймовірних наслідків у фінансовій 

звітності компанії дозволить мінімізувати ризики її користувачів.  
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