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Стаття присвячена дослідженню способів викривлення звітних показників і методиці економічної експер-
тизи достовірності фінансової звітності. Розкрито сутність навмисних і ненавмисних викривлень, вуалювання 
і фальсифікації звітності. Розглянуто основні способи викривлення показників і прийоми їх виявлення, а також 
основні етапи, які включає методика економічної експертизи фінансової звітності.
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Статья посвящена исследованию способов искажения отчетных показателей и методике экономической 
экспертизы достоверности финансовой отчетности. Раскрыта сущность умышленных и неумышленных ис-
кажений, вуалирования и фальсификации отчетности. Рассмотрены основные способы искажения показате-
лей и приемы их определения, а также основные этапы проведения экономической экспертизы финансовой 
отчетности.
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Mykhailyshyn N.P., Budnyk L.A. ECONOMIC EXPERTISE OF THE FINANCIAL REPORTING RELIABILITY
The article investigates methods of accounting distortion performance and the method of economic expertise 

of financial reporting reliability. The essence of intentional and unintentional distortions, veiling and falsification of 
reporting has been disclosed. The main ways of distorting the indicators and methods of their detection, as well as 
the main stages, which includes the method of economic expertise of financial reporting, have been considered.

Keywords: economic expertise, veiling, falsification, financial reporting, methodology.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Недостовірна інформація про фінан-
совий стан та результати діяльності підприєм-
ства створює оманливе враження про суб’єкт 
господарювання у користувачів фінансової 
звітності та унеможливлює прийняття ними 
обґрунтованих управлінських рішень. До того 
ж, більшість правопорушень і злочинів еконо-
мічного характеру здійснюється шляхом мані-
пулювання фінансовою звітністю. До таких 
правопорушень належать: ухилення від роз-
рахунків з контрагентами, податкові злочини, 
незаконне отримання кредиту, обман потен-
ційних партнерів або інвесторів, фіктивне 
та навмисне банкрутство підприємств та ін. 
Тому фінансова звітність є одним з основних 
об’єктів дослідження експерта-економіста. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання про достовірність показників 
фінансової звітності розглядалися у працях 
Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, М.С. Пушкаря, 
В.В. Сопка та інших учених. Проте проблеми, 
що стосуються методики проведення еконо-
мічної експертизи фінансової звітності, зали-
шаються недостатньо вивченими і потребу-
ють подальшого дослідження. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у дослідженні 
змісту різних способів фальсифікації фінан-
сової звітності та прийомів їх виявлення, а 
також розкритті методики економічної експер-
тизи фінансової звітності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час проведення економічної експертизи 
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фінансової звітності підприємства експерт-еко-
номіст насамперед повинен встановити її досто-
вірність і виявити можливі факти викривлення 
окремих показників. Достовірність фінансової 
звітності забезпечується повнотою і якістю сфор-
мованого масиву документації за звітний період.

Причинами викривлення показників фінан-
сової звітності можуть бути як рівень квалі-
фікації бухгалтерів, так і відверта фальсифі-
кація показників керівництвом (власниками) 
підприємства або викривлення даних у пер-
винних документах співробітниками, що, в 
кінцевому рахунку, приводить до фальсифіка-
ції звітних показників.

За ступенем впливу на достовірність фінан-
сової звітності викривлення поділяють на сут-
тєві та несуттєві. Суттєві викривлення настільки 
істотно впливають на достовірність фінансової 
звітності, що користувачі інформації можуть 
зробити помилкові висновки і прийняти хибні 
управлінські рішення. Викривлення визнається 
суттєвим не тільки за його величиною, але й 
за характером виникнення. Несуттєві викрив-
лення не впливають на обґрунтованість управ-
лінських рішень користувачів звітності. 

За характером виникнення викривлення поді-
ляються на ненавмисні і навмисні. Ненавмисні 
викривлення є результатом помилок, допу-
щених через некомпетентність, неуважність, 
халатність облікових працівників, недоскона-
лість системи обліку і чинного законодавства. 
Це, зокрема, пропущені суми, арифметичні чи 
логічні похибки, нерозкрита інформація, неточ-
ності під час обробки даних, на основі яких була 
складена фінансова звітність, а в умовах авто-
матизованої обробки інформації – втрата даних 
під час збереження, повторне введення даних, 
неточне заокруглення, програмні помилки тощо. 

Навмисні викривлення здійснюються з 
метою введення в оману користувачів фінансо-
вої звітності для отримання незаконних вигод:

– завищення прибутку від операційної діяль-
ності або прибутку до оподаткування – для 
відображення у більш вигідному світлі резуль-
татів роботи системи менеджменту;

– заниження прибутку до оподаткування – 
для мінімізації податку на прибуток;

– завищення чистого прибутку – для збіль-
шення прибутку на акцію;

– завищення суми активів – для штучного 
збільшення капіталізації компанії;

– приховування операційних збитків;
– приховування операцій з виведення акти-

вів або відмивання коштів.
У будь-якому разі особи, що навмисно 

викривляють показники звітності, прагнуть 

зробити її більш привабливою для потенцій-
них користувачів – акціонерів (власників), 
інвесторів, контролюючих органів.

У практиці економічної експертизи розгля-
дають два види навмисних викривлень фінан-
сової звітності: вуалювання і фальсифікацію. 
У результаті вуалювання звітність втрачає кон-
кретність, але при цьому не порушуються жодні 
вимоги законодавчих актів щодо ведення бух-
галтерського обліку. Як правило, вуалювання 
здійснюють за тими статтями фінансової звіт-
ності, за якими намагаються з тих чи інших 
причин приховати реальні показники. 

До вуалювання можна віднести згортання 
активів і зобов'язань (неправильний залік 
вимог і зобов’язань), подрібнення статей з 
метою подальшого об'єднання з іншими стат-
тями звітності, об’єднання різнорідних сум, які 
намагаються зменшити, в одній статті, вну-
трішніх змін у структурі Балансу щодо зобов’я-
зань, використання реорганізаційних процедур 
(злиття, поглинання) для покращення (погір-
шення) показників звітності, використання звіт-
них даних афільованих осіб тощо.

Фальсифікація фінансової звітності пов'я-
зана з підміною одних показників іншими і 
створенням у користувачів хибного уявлення 
про фінансовий стан підприємства та резуль-
тати його діяльності. Наприклад, з метою залу-
чення інвестицій викривляють статті Балансу, 
на підставі яких розраховуються показники 
ліквідності і фінансової стійкості. Завищення 
вартості активів і заниження вартості зобов'я-
зань дає можливість завищити розмір при-
бутку, а отже, й розмір власного капіталу. 

Фальсифікація вважається більш кваліфі-
кованою дією, ніж вуалювання. Вуалювання 
знижує якість інформації, внаслідок чого вона 
не відповідає встановленим вимогам. Фаль-
сифікація показників фінансової звітності 
може докорінно змінити результат діяльності 
підприємства, сприяти вчиненню протиправ-
них дій у податковій сфері, доведенню підпри-
ємства до банкрутства. 

Перш ніж перейти до методики економічної 
експертизи фінансової звітності, розглянемо 
поширені у світовій практиці способи викрив-
лення інформації.

1. Штучне завищення суми чистого доходу 
від реалізації продукції:

– перенесення витрат на підконтрольні 
компанії, тоді як доходи відображаються в 
обліку підприємства;

– розрахунки через підставні компанії за 
неіснуючі товари, в результаті чого реальний 
рух грошових коштів супроводжується під-
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робленими документами, а дохід відобража-
ється у звітності тоді, коли це вигідно еконо-
мічному суб'єкту;

– порушення критерію визнання доходів і 
витрат. Дохід визнається в одному звітному 
періоді, а витрати, пов'язані з його отриман-
ням, – в іншому, що приводить до викрив-
лення результативних показників діяльності 
підприємства. З метою фальсифікації на межі 
звітних періодів підприємство може визнати 
дохід у грудні, а витрати, пов'язані з його отри-
манням, – у січні наступного року;

– реалізація товарів з умовою невизначе-
ності моменту переходу права власності на 
нього й отримання вигод (умова зворотного 
викупу), що приводить до підміни категорій реа-
лізації та грошової позики під заставу товару;

– відвантаження товару за фіктивною ціною. 
Така схема передбачає реалізацію товарів 
неналежної якості за ціною якісного товару з 
наступним списанням частини дебіторської 
заборгованості як нереальної до стягнення.

До ознак викривлення доходу від реалізації 
продукції відносять невиправдане (без скоро-
чення витрат, збільшення виробничих потуж-
ностей) різке його зростання; незрозуміле збіль-
шення оборотності дебіторської заборгованості; 
зростання доходу порівняно з конкурентами і 
компаніями-партнерами з тієї ж сфери бізнесу; 
збільшення доходу від реалізації, наприклад, на 
30% за одночасного збільшення дебіторської 
заборгованості на 75%; значний обсяг прода-
жів підприємствам, вид економічної діяльності 
і склад засновників яких невідомі.

2. Заниження витрат, а отже, завищення 
прибутку. Витрати не відображають або відо-
бражають в іншому періоді, внаслідок чого 
занижується вартість робіт (послуг). Симпто-
мами таких викривлень є негативні грошові 
потоки за зростання прибутковості; незвичне 
збільшення прибутку порівняно з аналогіч-
ними підприємствами галузі.

3. Некоректна оцінка активів або зобов'я-
зань. Для багатьох компаній штучне завищення 
активів є способом формального дотримання 
умов кредитних угод (вартості заставного майна 
або встановлених позичальником критеріїв 
надання чи продовження кредиту). Крім того, 
завищення вартості активів (особливо дебітор-
ської заборгованості і запасів) і заниження суми 
зобов’язань штучно збільшує розмір прибутку, 
а отже, завищує величину власного капіталу 
підприємства. А заниження вартості активу і 
завищення зобов’язань штучно зменшує роз-
мір прибутку або приводить до фіктивного 
збитку. Небезпечними сигналами для експерта 

є наявність негативних грошових потоків, тоді 
як у звітності показано прибуток; використання 
складних обґрунтувань для визначення вар-
тості активів, витрат і доходів.

4. Інші сфери для маніпулювання: некорек-
тне розкриття інформації про зобов’язання, 
про пов’язані сторони; проведення і відобра-
ження складних транзакцій з використанням 
інвестиційних схем чи реорганізацій; наяв-
ність сумнівних контрагентів тощо. Експерта 
має насторожити наявність значного обсягу 
операцій з пов’язаними сторонами, з дочір-
німи компаніями, що знаходяться в офшор-
них зонах, із сумнівними контрагентами.

Методика економічної експертизи досто-
вірності фінансової звітності включає такі 
етапи [1]:

1. Експрес-огляд фінансової звітності. 
Основна мета цього етапу – отримання опе-
ративної оцінки фінансового благополуччя 
і динаміки розвитку досліджуваного підпри-
ємства, виявлення «больових» точок його 
діяльності. Фінансова звітність перевіряється 
на предмет явно виражених порушень. Для 
цього експерт-економіст застосовує такі про-
цедури: візуальну і просту рахункову пере-
вірку звітності за формальними ознаками і за 
суттю (комплектність звітності, правильність 
заповнення всіх форм, наявність усіх необ-
хідних реквізитів, включаючи підписи відпові-
дальних осіб, арифметичну перевірку валюти 
Балансу, всіх проміжних підсумків і основних 
контрольних співвідношень, взаємної ув'язки 
показників різних форм звітності, аналіз 
динаміки зміни показників з метою виявлення 
незвичних відхилень і різких змін). Це дасть 
змогу виділити сегменти інформації, експер-
тизі яких слід приділити особливу увагу чи 
запросити додаткові матеріали.

2. Комплексний огляд фінансової звітності й 
оборотно-сальдової відомості за всіма рахун-
ками бухгалтерського обліку, що дасть можли-
вість експерту-економісту простежити обороти 
за дебетом і кредитом відповідних рахунків і 
скласти уявлення про характер, обсяг і значу-
щість окремих господарських операцій.

3. Дезагрегація показників фінансової звіт-
ності. На цьому етапі встановлюється взаємо-
зв’язок між показниками фінансової звіт-
ності та рахунками бухгалтерського обліку, 
які використовуються для формування цих 
показників. З метою максимально точного під-
твердження показників фінансової звітності 
експерт-економіст кожну статтю звітності роз-
кладає на складники аж до окремих залишків 
або оборотів за рахунками. Формування окре-
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мих показників простежується до первинних 
документів і господарських операцій. 

4. Визначення господарських операцій, в 
межах яких проводитиметься економічна екс-
пертиза. Оскільки викривлення показників фінан-
сової звітності, як правило, відбувається через 
неправильне відображення господарських опе-
рацій в обліку, то під час проведення економічної 
експертизи доцільно дослідити взаємозв'язки 
між окремими об'єктами обліку, що виникають 
під час здійснення господарських операцій. Такі 
взаємозв’язки називають циклами господар-
ських операцій. Під час проведення економічної 
експертизи фінансової звітності доцільно виді-
ляти такі цикли: постачання, виробництво, реалі-
зація і формування фінансових результатів, роз-
рахунки, використання прибутку і формування 
капіталу, інвестування. Класифікація циклів 
господарських операцій дає змогу ідентифіку-
вати облікові записи по дебету одного рахунка і 
кредиту іншого, виявляючи таким чином викрив-
лення чи пропуски в записах.

5. Перевірка правильності відображення 
в обліку всіх господарських операцій, обґрун-
тованості їх повноти, достовірності і точності. 
На цьому етапі експерт аналізує первинну 
документацію, що є підставою для відобра-
ження господарських операцій на рахунках 
бухгалтерського обліку.

6. Перевірка правильності узагальнення і 
групування облікових даних і перенесення їх 
в регістри бухгалтерського обліку. 

7. Перевірка правильності формування 
показників фінансової звітності на основі 
даних регістрів бухгалтерського обліку. На 
цьому етапі формується остаточна думка екс-
перта-економіста про викривлення показни-
ків фінансової звітності, що відображається у 
висновку експерта.

Найбільш ефективним способом виявлення 
фальсифікації фінансової звітності є вивчення 
подій, які виходять за меж нормальної прак-
тики: різких необґрунтованих відхилень показ-
ників порівняно з попереднім звітним періодом 
або іншими порівняльними даними; збіль-

шення доходів за зменшення грошових над-
ходжень; збільшення запасів за зменшення 
кредиторської заборгованості тощо. Для вияв-
лення такого роду викривлень застосовують 
аналітичні процедури (вертикальний, горизон-
тальний аналіз, фінансовий аналіз показни-
ків або коефіцієнтів). Якщо аналіз показників 
проводиться з метою виявлення симптомів, 
незвичних кореляцій показників фінансової 
звітності, то доцільно попередньо встановити 
критерії, відхилення від яких вважатимуться 
аномальними. Під час використання аналітич-
них процедур фінансові показники досліджу-
ваного суб’єкта порівнюються з порівнянними 
показниками за попередні роки, з очікуваними 
результатами діяльності, з показниками підпри-
ємств, що здійснюють аналогічну діяльність.

Якщо експертом виявлені ознаки право-
порушень, що призводять до банкрутства 
підприємства, то за результатами аналізу 
фінансового стану, що проводиться за даними 
фінансової звітності, він може встановити 
фактори, які впливають на зниження плато-
спроможності. Подальший аналіз показників 
фінансової звітності дає змогу встановити, чи 
можна було запобігти неплатоспроможності 
підприємства. Порівнявши отримані резуль-
тати з іншою доказовою інформацією, експерт-
економіст може констатувати факт наявності 
умислу в діях керівника, менеджера, власника 
підприємства або найманих працівників.

Висновки з цього дослідження. Фальси-
фікація фінансової звітності завдає значних 
збитків усім учасникам ринку, які на її основі 
приймають управлінські рішення, та сприяє 
вчиненню різноманітних економічних злочи-
нів. Розуміння сутності навмисних і ненавмис-
них викривлень, вуалювання і фальсифікації 
дає змогу підвищити ефективність економіч-
ної експертизи фінансової звітності. Напрями 
пошуку викривлених звітних показників, сум-
нівних бухгалтерських записів визначаються 
процесом формування цих записів і звітних 
даних, в яких найважливішу роль відіграє їх 
взаємозв'язок і взаємозалежність. 
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Financial reporting is one of the main research 
objects of an expert-economist. While conduct-
ing an economic expertise of financial reporting, 
an expert-economist should establish its reliabil-
ity and identify possible facts of distortion of indi-
vidual indicators.

By the nature of the occurrence distortions 
are divided into unintentional and intentional. 
Unintentional distortion is the result of errors, 
when intentional distortions are carried out in 
order to obtain unlawful benefits. 

There are two types of intentional distortions 
in the practice of economic expertise: veiling and 
falsification. As a result of veiling, reporting loses 
its specificity, but no requirements of accounting 
acts are violated. Falsification is related to the 
substitution of some indicators by others and 
creating the false idea about the financial state 
of the enterprise and the results of its activities.

In world practice, the following ways of infor-
mation distorting are common:

1. Artificial overestimation of the amount of 
net income from sales of products.

2. Underreporting costs and thus overstating 
profits.

3. Incorrect assessment of assets or liabilities.
4. Other areas for manipulation.

The methodology of economic expertise of 
the financial reporting reliability includes follow-
ing steps:

1. Express-review of financial reports.
2. Comprehensive review of financial reports 

and turnover data for all accounts.
3. Disaggregation of financial reporting indi-

cators.
4. Defining business transactions which are 

conducted within economic expertise.
5. Checking the correctness of displaying in 

the account of all business operations, the valid-
ity of their completeness, reliability and accuracy.

6. Checking the correctness of the general-
ization and grouping of credentials and transfer-
ring them to registers of accounting.

7. Verification of the correctness of the for-
mation of financial reporting indicators based on 
the data of the registers of accounting.

The falsification of financial reporting causes 
significant losses to all market participants, who, 
on the basis of their decisions, make manage-
rial decisions and facilitate various economic 
crimes. Understanding the nature of intentional 
and unintentional distortions, veiling and falsifi-
cations can increase the efficiency of economic 
expertise of the financial reporting reliability.


