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ЗНАЧЕННЯ БАЛАНСУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 
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Бухгалтерський баланс - основна форма в системі звітності. Баланс характеризується 

тим, що в ньому об'єкти обліку показуються двічі і розглядаються з двох точок зору.  

Якщо бухгалтерський облік зараз називають «міжнародним мовою бізнесу», то і 

принципи, правила складання форм звітності повинні відповідати вимогам часу. 

Звітність підприємства є логічним продовженням процедур фінансового обліку і являє собою 

систему показників, що характеризують майнове і фінансове становище організації на звітну 

дату.  

Інформація фінансової звітності користується зовнішніми користувачами, 

зацікавленими юридичними та фізичними особами: постачальниками, покупцями, 

справжніми і потенційними кредиторами, кредитними установами, податковими та 

статистичними органами - а так само для економічного аналізу у самій організації. У 

результаті бухгалтерські звіти сприяють інформованості службовців про управлінські планах 

та політиці, спонукають працюючих в організації діяти відповідно до загальних цілей і 

завдань. 

Все це дозволяє конкретизувати мету обліку та звітності на рівні підприємства, які в 

загальному можна визначити як оцінку: 

- Платоспроможності підприємства  

- Рентабельності; 

- Ступеня відповідальності осіб, зайнятих господарською діяльністю в рамках наданих 

їм повноважень - за розпорядженням засобами виробництва і робочою силою. 

Дані бухгалтерської (фінансової) звітності використовуються на рівні суспільства 

для статистичних зведень, зіставлень, а так само для взаємовідносин з бюджетом.  Виходячи 

з бухгалтерської (фінансової) звітності змінюється рішення про розподіл інвестиційних 

ресурсів, визначається економічна політика в регіонах, виявляється вплив 

господарських процесів на соціальне становище окремих членів суспільства та 

ін. Бухгалтерська (фінансова.) звітність - сукупність підсумкових даних бухгалтерського 

обліку, виражена в певній системі показників, використовується для аналізу майнового стану 

господарських процесів, зобов'язань і фінансових результатів. Бухгалтерській інформації 

притаманна більш висока вірогідність, тому що вона базується на складному, 

документальному оформленні всіх скоєних господарських операцій і її дані 

підтверджуються матеріалами інвентаризації.  Бухгалтерський баланс відрізняється 

специфікою методології, особливими цілями, характером використання даних. Тільки за 

даними бухгалтерського балансу складаються, за встановленими формами, розрахунки за 

податками з бюджетом, з позабюджетними фондами.  У бухгалтерському балансі не 

допускається ніяких підчисток і помарок. У випадках виправлення помилок робляться 

відповідні застереження, які посвідчують особи, що підписують звіт, із зазначенням дати 

виправлення.  
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