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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ В ПЛОЩИНІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

 До складу суб’єктів малого підприємництва з метою ведення обліку та 

складання фінансової звітності належать ті, які відповідають двом із трьох 

нижчезазначенихкритеріїв: 

1) мікропідприємства: 

- балансова вартість активів – до 350 тис. євро;  

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тис. 

євро; 

- середня кількість працівників – до 10 осіб. 

1) малі підприємства: 

- балансова вартість активів –від 350 тис. євро до 4 млн євро; 

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) –від 700 тис. 

євро до 8 млн євро; 

- середня кількість працівників –від 10 до 50 осіб [3]. 

Суб’єкти малого підприємства зобов’язані у відповідності до 

бухгалтерського законодавства подавати скорочену фінансову звітність, у 

вигляді Балансу (1-м, 1-мс) та Звіту про фінансові результати (2-м, 2-мс). Проте, 

великі та середні підприємства зобов’язані подавати, окрім повної фінансової 

звітності у складі 6 форм, Звіт про управління, як різновид інтегрованої звітності 

підприємств.    

Значення звітності полягає в тому, що вона є джер

  діяльності 

 роботи[5; C. 277]. 

В. В. Т –

 

стабільності, інтегрована звітність забезпечує гот

 

етики, вона надає

 обов'язки щодо захисту навколишнього середовища, 

соціальних питань і трудових ресурсів [4;С. 174].  

 сис

вою. Тому потрібно



мати діючі управлінські рішення [5; C. 280].  

снює на різні групи 

зацікавлених осіб і на суспільство загалом [1; С. 20]. 

На думку, Ю. В. Максимів, таке

 вплив на екологію, участь у соціальних проектах, внесок у

 

стимулювати розвиток суб’єктів господарювання у контексті сталого розвитку[2; 

C. 183-184]. 

Отже, ставлячи перед собою питання щодонеобхідності формування 

суб’єктами малого підприємництварізновиду інтегрованої звітності підприємств 

у вигляді Звіту про управління в обов’язковому порядку,однозначна відповідь – 

ні. Хоча, це рішення має приймати безпосередньо суб’єкти господарювання -

мікро та малі підприємства. Адже, формуючи таку форму звітності, 

безпосередньо такий суб’єкт господарювання, а також його контрагенти зможуть 

отримувати максимально розгорнуту інформації про позитивні тенденції у 

господарській діяльності, які відбуваються на підприємстві. Зазвичай це дає 

поштовх до покращення основних показників  діяльності за рахунок відкриття 

нових горизонтів в діяльності суб’єктів малого підприємництва та виходу на нові 

ринки збуту.  
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