
Тема уроку: Побудова балансу 

 

 Кожне підприємство має свій баланс, який визначає його фінансово-

майновий стан на звітну дату. У балансі завжди два боки: один — сукупність 

наявних активів, другий — джерела їхнього формування. 

 Поняття про бухгалтерський баланс викладено в П(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності», а методику його складання — у П(С)БО 2 

«Баланс». 

 Мета складання балансу — надання користувачам повної, правдивої і 

неупередженої інформації про фінансовий стан активів, зобов'язань та власного 

капіталу підприємства на звітну дату. 

      Умовно бухгалтерський баланс підприємства можна поділити на три блоки. 

Перший блок включає реквізити підприємства (назву, код з ЄДРПОУ, форму 

власності, вид економічної діяльності, адресу, підпорядкованість, одиницю 

виміру) і назву фінансового звіту та дату балансу. 

  Другий блок балансу візуально являє двосторонню таблицю, в якій ліва 

частина — це актив, а права — пасив. 

         Третій блок містить підписи посадових осіб підприємства, які мають право 

підпису фінансових звітів (керівник і головний бухгалтер). 

    В активі балансу згруповано активи в чотирьох розділах: 1. Необоротні 

активи. 2. Оборотні активи. 3. Витрати майбутніх періодів. 

    У пасиві балансу п'ять розділів: 1. Власний капітал. 2. Забезпечення 

майбутніх витрат і платежів. 3. Довгострокові зобов'язання. 4. Поточні 

зобов'язання. 5. Доходи майбутніх періодів. 

Кожний розділ складається зі статей. За П(С)БО 1 стаття — це елемент 

фінансового звіту, що відповідає критеріям, встановленим цим Положенням 

(стандартом). 

  Головне балансове рівняння має вигляд: 

 

    Активи = Капітал + Зобов'язання, або Актив = Пасив. 

 

       Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань і власного 

капіталу. Підсумок балансу, який однаковий в активі та пасиві, називається 

валютою балансу. 

       Баланс необхідний для контролю за наявністю і структурою активів, 

капіталу та зобов'язань підприємства, для аналізу фінансового стану 

підприємства, його платоспроможності, ліквідності тощо. 

За формою баланс — таблиця, на лівій стороні якої відображають склад і 

розміщення господарських засобів і яка називається активом, а на правій стороні, 



що називається пасивом, відображають джерела формування господарських 

засобів. Слова "актив" і "пасив" означають відповідні сторони бухгалтерського 

балансу. Це так звана горизонтальна форма побудови бухгалтерського балансу, як 

правило, характерна для Німеччини, Італії, Росії. Для України така побудова 

практична і традиційна. Скажімо, в Англії, США використовують вертикальну 

форму побудови бухгалтерського балансу: спочатку показують склад активу, а 

потім — пасиву. 

 

 У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства та 

джерела їх формування об'єднані в економічно однорідні групи, які називають 

статтями балансу. Статті балансу мають загальну назву, окремий код, їх 

записують окремими сумами. Статті бухгалтерського балансу поділяють на 

активні (ті, що розміщені в активі балансу) і пасивні (ті, що розміщені у пасиві 

балансу). 

 

Статті активу завжди характеризують господарські засоби: основні засоби, 

запаси, кошти, дебітори та ін. Статті пасиву завжди характеризують 

джерела власних і залучених коштів: статутний капітал, прибуток, кредити 

банку, розрахунки з постачальниками тощо. 

 

Бухгалтерський баланс схематично можна зобразити так: 

 

 
 

 Загальні підсумки активу і пасиву балансу повинні бути рівні між собою. 

Це обов'язкова умова правильності його складання. У цьому виявляється 

балансове рівняння. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, 

що в обох його частинах відображено у вартісній оцінці одні й ті ж господарські 

засоби, тільки згруповані за різними ознаками: в активі — за складом і 

розміщенням, у пасиві — за джерелами їх формування. Кожна група 

господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело їх 

формування, відображене в пасиві балансу. Відсутність рівності підсумків активу 

і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених при його складанні. 



Отже, бухгалтерський баланс — це фіксування на певну дату (як правило, 1-ше 

число місяця) активів і пасивів, які складаються з окремих статей, рівність 

активів і пасивів у грошовій оцінці. 

 

 

Завдання. 

 

I. Опрацювати матеріал теми. 

II. Скласти баланс підприємства по ТОВ «Ластівка» використовуючи такі 

дані: 

1.Основні засоби 97100; 

2. Виробничі запаси – 39880; 

3. Заборгованість бюджету – 12280; 

4. Заборгованість з оплати праці – 3320; 

5. Виробництво – 16520; 

6. Заборгованість  постачальникам – 5820; 

7. Короткострокові позики – 30800; 

8. Грошові кошти – 13920; 

9. Прибуток 6000; 

10. Статутний капітал – 109200. 


