
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

49

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація торкнулася усіх сфер економіки в т.ч.

і бухгалтерського обліку. Поширення Міжнародних

стандартів фінансової звітності (МСФЗ) для складання

фінансової звітності та створення національних стан/

дартів на основі МСФЗ — стало характерною особли/

вістю для облікової практики протягом останніх деся/

тиліть. Проте Швейцарія стала однією із небагатьох

країн, облікова практика, якої характеризується зво/

ротнім процесом. Тобто досить багато компаній прий/

няли рішення про перехід від МСФЗ до Swiss GAAP FER,

що дозволяє обумовити актуальність дослідження даної

проблеми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сьогодні дослідженням обліку та звітності Швей/

царії в науковій літературі приділяється мало уваги. Се/

ред наукових праць варто зазначити дослідження Анн/

Крістін Ачлеітнер і Рето Еберле [7], зокрема вони до/

сліджували історичний розвиток та формування норма/

тивно/правового регулювання бухгалтерського обліку

і звітності у Швейцарії. Сучасний стан обліку і звітності

аналізували Жан/Жак Ах Чун, Мартін Вебер і Філіп Ні/

код [5].

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою даної роботи є аналіз історичного розвитку

та сучасного стану бухгалтерської практики, особливо/

стей регулювання обліку та звітності у Швейцарії.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Швейцарія високорозвинена країна. Туризм, торгі/

вля, банківська справа, страхування стали важливими

елементами сучасної швейцарської економіки і харак/

теризуються високим рівнем міжнародної інтеграції.

Швейцарія була учасником/засновником Європейської

асоціації вільної торгівлі. Тим не менш, Швейцарія не

входить до ЄС чи до європейської валютної системи. У

Швейцарії використовується система кодифікованого

права, яка є типовою для країн континентальної Євро/

пи. Корпоративне право грунтується на Кодексі зобо/

в'язань. Як і в більшості країн континентальної Європи,

швейцарські правила бухгалтерського обліку сформу/

вались на основі Кодексу Наполеона та німецького за/

конодавства. Таким чином, вимоги до фінансової інфор/

мації підприємств спрямовані на захист кредиторів. Інди/

відуальна річна фінансова звітність є основою для виз/

начення податків, оскільки податкові органи викорис/

товують подібні принципи визнання та оцінки, які за/

стосовуються у фінансовій звітності.

Сучасний Кодекс зобов'язань (СО — Code of Obliga/

tions) Швейцарії, пройшов ряд етапів розвитку. У 1883 р.

перший Кодекс зобов'язань, підготовлений професора/

ми Вальтером Мюнзінгером (1830—1873 рр.) і Генріхом

Фіка (1822—1895 рр.) склав основу для змін та розши/

рень швейцарського Кодексу зобов'язань у 1912 р. А в

1884 р. професору Йогену Хуберу (1849—1923 рр.)

було доручено розробити Цивільний кодекс Швейцарії

в т.ч. і п'яту частину — Кодекс зобов'язань. Ця версія

Кодексу була прийнята одноголосно швейцарським пар/
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ламентом 30 березня 1911 р. і набула чинності з 1 січня

1912 р. Надалі в Кодекс вносились поправки та зміни

[7, c. 221]. Кодекс містив правила введення бухгалтерсь/

кого обліку яких повинні дотримуватись всі підприєм/

ства. Правила регулювались загальними принципами, та/

кими як повнота та прозорість інформації. Однак вони

не давали ніяких детальних вказівок. Це пояснювалось

швейцарськими традиціями, згідно з якими жоден

розділ закону не повинен мати більше ніж три абзаци, і

кожен абзац має містити тільки одним реченням [3].

Серед недоліків притаманних тодішньому кодексу

була відсутність можливості переоцінки оборотних та

необоротних активів (за виключенням цінних паперів) і,

як наслідок суттєва різниця між балансовою та справед/

ливою, вартістю об'єктів. Швейцарія була однією з не/

багатьох країн з нормами закону які офіційно дозволя/

ли формування прихованих резервів. Тобто, на практиці

не було ніяких обмежень для створення прихованих ре/

зервів. У той час як аудитори мали доступ до інформації,

щодо зміни в цих резервах, акціонери нічого про них не

знали. Ще одним з суттєвих недоліків було те, що швей/

царське законодавство тих часів вимагало консолідова/

ну звітність лише від банків. Однак слід зазначити, що в

1975 р. швейцарський Верховний суд постановив, що

аудитори мають право вимагати консолідовану звітність

у випадку, якщо без неї неможливо провести достовір/

ний аудит компанії. Також такі великі транснаціональні

компанії як Nestle та Roshe стали одними з перших в

Європі, які добровільно перейшли на МСФЗ. Хоча кон/

солідована звітність не була обов'язковою згідно з Ко/

дексом зобов'язань та правил фондової біржі, проте цьо/

го вимагало ринкове середовище. Банкіри, професійні

бухгалтери, аудитори, фінансові аналітики, журналісти

вимагали більше інформації від публічних підприємств

ніж та, що вимагалася законом. Відсутність вимог зако/

нодавства, щодо публічного розкриття інформації підда/

лася широкій критиці. Ще в законопроектах 1936 р. об/

говорювалось це питання, але тоді воно не принесло оч/

ікуваних результатів через ряд протестів. Противники

подібного розкриття інформації стверджували, що пуб/

лічне розкриття подібної інформації послабить конкурен/

тоспроможність компаній. Спроби переглянути закон

"Про акціонерні товариства" були здійсненні в 1957 р.

Проте суттєві зміни цього закону відбулися лише 23 лю/

того 1983 р. і стосувалися захисту прав акціонерів, умов

залучення капіталу, запобігання зловживанням, удоско/

налення структури і функціонування органів компанії.

Стало очевидно, що вже у 1983 р. закон "Про акціонерні

товариства" не задовольняв сучасні вимоги ведення бух/

галтерського обліку. Тому в 1984 р. було створено Фонд

рекомендацій бухгалтерського обліку та звітності

(Stiftung fur Fachempfehlungen zur Rechnungslegung). Го/

ловою цього органу став колишній голова Верховного

суду Швейцарії. Основною метою фонду було розроб/

ляти та встановлювати стандарти бухгалтерського обліку

та звітності у відповідності до потреб малих і середніх

компаній в Швейцарії. Розроблені стандарти отримали

скорочену назву Swiss GAAP FER. Застосування стан/

дартів GAAP FER полегшило залучення інвесторів і бан/

ківських кредитів, дозволило зробити ринок капіталів

більш доступним для компаній в той же час дозволило

збалансувати співвідношення витрат на формування

звітності і вигод від неї. Фонд складається з тридцяти

членів, які представляють інтереси аудиторських і бух/

галтерських фірм, працівників та керівників підприємств,

банків, страхових компаній, фондових бірж, малих і

міжнародних компаній, університетів, державних адмін/

істрацій та інших сторін зацікавлених у веденні бухгал/

терського обліку [7, c. 228—229].

Наприкінці 2007 р. Федеральна рада Швейцарії роз/

почала перегляд бухгалтерського законодавства з ме/

тою перегляду правил бухгалтерського обліку. Таким

чином, внаслідок народного обговорення, законопро/

ект був розділений на три частини [6]:

— Швейцарський кодекс зобов'язання (корпора/

тивне право);

— Закон "Про бухгалтерський облік";

— Закон про "Аудит".

3 грудня 2011 р. Федеральні Збори швейцарської

конфедерації (Federal Assembly of the Swiss Con/

federation) прийняли новий закон про комерційний облік

та фінансову звітність. З 1 січня 2013 р. швейцарський

закон "Про бухгалтерський облік" вступив в дію в якості

часткового перегляду швейцарського Кодексу зобо/

в'язань. Важливі нововведення стосувалися мови та ва/

люти фінансової звітності: як бухгалтерський облік, так

і фінансова звітність можуть бути на офіційній мові (у

Швейцарії — це німецька, французька, італійська, ре/

тороманська) або на англійській, також в господарській

діяльності компанії може бути використана інша інозем/

на валюта замість національної, однак в такому випад/

ку, відповідне значення має бути перераховане в націо/

нальній валюті відповідно до обмінного курсу та при

необхідності подається в примітках до звітності. Таким

чином, новий закон "Про бухгалтерський облік" є ком/

промісом, який розширює і доповнює кілька важливих

моментів колишніх загальних положень фінансового

обліку без суттєвих змін [5]. Суб'єктам господарської

діяльності надано два (і в деяких випадках три) роки для

адаптації до вимог нового закону. Нові положення по/

винні бути реалізовані для річної звітності починаючи

від 2015 р. фінансового року, а для консолідованої

звітності від 2016 р. Підприємства можуть застосувати

їх і раніше за власним бажанням.

Швейцарський Кодекс зобов'язань формує право/

ву основу бухгалтерського обліку та фінансової звіт/

ності для приватних підприємців, партнерств та інших

юридичних осіб у Швейцарії, регулює проведення за/

гального, і обмеженого аудиту. Підприємства зобов'я/

занні складати свою фінансову звітність, відповідно до

вимог даного кодексу. Обов'язок вести бухгалтерський

облік та подавати фінансову звітність поширюється на

приватних підприємців, партнерств, товариств, доходи

від реалізації, яких становили не менше ніж в 500 тис.

шв. фр. за минулий фінансовий рік. Для малих підпри/

ємств дохід від реалізації, яких менше 500 тис. шв. фр.,

застосовують спрощені вимоги до бухгалтерського об/

ліку та фінансової звітності. Великі компанії зобов'язані

підготувати звіт про рух грошових коштів і звіт про уп/

равління (тобто, обговорення управління та аналіз) і

більш деталізовано розкривати інформацію в примітках.

Проте закон вимагає тесту на знецінення, який потрібно

проводити, якщо є які/небудь ознаки того, що вартість

активів завищено. Створення забезпечень як і раніше
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дозволено відповідно до принципу обачності. Ще од/

ним важливим нововведенням є скасування групової

оцінки (тобто активи повинні бути оцінені індивідуаль/

но). Загальна швейцарська практика групового оцінки

обмежується відповідно до цього закону, і тепер її мож/

на застосовувати лише для активів і зобов'язань які, як

правило, групуються для цілей оцінки, на основі подіб/

ності. Наведемо мінімальні вимоги, які зобов'язані ви/

конувати всі підприємства у Швейцарії в таблиці 1.

Загальні вимоги до фінансової звітності в Швейцарії

характеризуються лаконічністю. Потрібно належним

чином вести бухгалтерську облік та складати фінансо/

ву звітність, яка, залежно від типу і величини підприєм/

ства, необхідна для аналізу фактичного фінансового

Таблиця 1. Мінімальні вимоги для підприємств Швейцарії

Джерело: [11, c. 6].
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Таблиця 2. Індивідуальна фінансова звітність у Швейцарії

Джерело: [11, c.7].
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стану підприємства, вартості активів, зобов'язань пов'я/

заних з комерційною діяльністю, а також визначення

фінансових результатів за кожний звітний фінансовий

рік. Законом передбачено обов'язок щорічного скла/

дання повної і достовірної звітності.

На акціонерні товариства поширюються вимоги з

оформлення річної звітності, що забезпечують підвище/

ну прозорість. Річний звіт повинен містити, як мінімум,

баланс і звіт про результати господарської діяльності, що

включає в себе порівняльні показники за попередній рік,

а також примітки з поясненнями. Річна бухгалтерська

звітність підлягає аудиту особами та компаніями, що ма/

ють відповідну державну ліцензію. За згодою заснов/

ників можлива відмова від проведення аудиту, якщо се/

редньорічна чисельність співробітників, що працюють в

компанії на повну ставку не перевищує 10 [1].

Законодавством Швейцарії передбачено наступні

наведені у таблиці 2 вимоги щодо бухгалтерського об/

ліку і фінансової звітності залежно від типу підприєм/

ства.

Швейцарський фонд з обліку та звітності публікує

стандарти бухгалтерського обліку. Дотримання даних

стандартів вимагається від усіх компаній. Починаючи з

річних звітів за 2005 р. і проміжних звітів за 2006 р.,

більшість швейцарських компаній, чиї звичайні акції ко/

тируються на Швейцарської фондовій біржі, зобов'я/

зані складати фінансову звітність, відповідно до вимог

МСФЗ або US GAAP. Для таких підприємств Swiss

GAAP FER не допускається. Виключення тільки для

швейцарських компаній, що котируються на основній

площадці біржі, що не є багатонаціональною (тобто в

основному працюють в Швейцарії). Ці компанії можуть

продовжувати використовувати Swiss GAAP FER, або

вибрати МСФЗ чи US GAAP. Іноземні

компанії можуть продовжувати вико/

ристовувати національні GAAP, оск/

ільки біржа вважає їх еквівалентни/

ми МСФЗ або US GAAP [4]. Швей/

царський фонд з обліку та звітності

розробив наступні зазначені у табл.

3 стандарти.

Загалом Swiss GAAP FER є мо/

дульними [9] і складаються з наступ/

них компонентів:

1. Концептуальна основа. Обо/

в'язкова для всіх компаній встанов/

лює принципи, що є основою обліку

відповідно до швейцарського GAAP

FER. Концептуальна основа скла/

дається наступних елементів: мета і

зміст, цілі річної бухгалтерської

звітності, основні форми фінансової

звітності, дозволені концепції оцінки

і вимоги до якості. Крім того, зазна/

чені принципи Swiss GAAP FER вка/

зано взаємозв'язок з податковим за/

конодавством.

2. Основа FER (Core/FER). Вклю/

чаює Swiss GAAP FER 1—6, які обо/

в'язкові для застосування всіма

підприємствами Швейцарії не залеж/

но від їх форми та розміру.

3. Додаткові FER. Включають Swiss GAAP FER 10—

27, але за винятком стандартів Swiss GAAP FER 14, 21 і

26, оскільки останні є галузевими. Додаткові Swiss

GAAP FER застосовуються підприємствами, для яких

дійсні наступні вимоги:

а) валюта балансу складає більше 10 млн шв. фр.;

б) загальний дохід більше 20 млн шв. фр.;

в) середньорічна кількість співробітників більше 50

штатних посад.

Таким компаніям, забороняється застосовувати

лише основу FER.

4. Swiss GAAP FER 30. Підприємства які зобов'я/

занні складати і оприлюднювати консолідовану звітність

повинні застосовувати даний стандарт додатково до

перших трьох частин Swiss GAAP FER.

5. Swiss GAAP FER 31. Компанії, акції яких котиру/

ються на фондовій біржі, повинні складати звітність

відповідно до вимог Swiss GAAP FER 31 додатково до

перших трьох частин Swiss GAAP FER.

6. Галузеві Swiss GAAP FER. Включають перелік га/

лузевих стандартів, зокрема Swiss GAAP FER 14, Swiss

GAAP FER 21, Swiss GAAP FER 26, Swiss GAAP FER 41.

Рада директорів (або інший аналогічний орган уп/

равління) несе відповідальність за вибір стандартів для

застосування. Після вибору обрані стандарти повинні

застосовуватися в повному обсязі і для всієї фінансо/

вої звітності [10].

Швейцарський уряд (Федеральна Рада) і FINMA

(Swiss Financial Markets Authority — це швейцарська

служба нагляду за фінансовими ринками) випускають

постанови (CISO — Collective Investment Schemes

Ordinance), які вказують на певні вимоги до бухгал/

терського обліку. Швейцарська асоціація фондів (SFA

     
 

1   01.01.2016
2 GAAP FER 1  01.01.2009
3 GAAP FER 2  01.01.2013
4 GAAP FER 3   01.01.2016
5 GAAP FER 4       01.01.2009
6 GAAP FER 5 01.01.2007
7 GAAP FER 6  01.01.2016 
8 GAAP FER 10   01.01.2007
9 GAAP FER 11  01.01.2007
10 GAAP FER 12  1 01.01.2009
11 GAAP FER 13  01.01.2007 
12 GAAP FER 14    01.01.2002
13 GAAP FER 15   '   01.01.2009
14 GAAP FER 16  '  01.01.2011 
15 GAAP FER 17 -   01.01.2013
16 GAAP FER 18    01.01.2013
17 GAAP FER 20  01.01.2007
18 GAAP FER 21  ,   

 
01.01.2016 

19 GAAP FER 22   01.01.2007
20 GAAP FER 23  01.01.2010
21 GAAP FER 24      01.01.2007 
22 GAAP FER 26    01.01.2014
23 GAAP FER 27    01.01.2013
24 GAAP FER 30    01.01.2013 
25 GAAP FER 31     01.01.2015
26 GAAP FER 41      01.01.2012

Таблиця 3. Швейцарські стандарти бухгалтерського обліку
Swiss GAAP FER

1 Втратив чинність.

Джерело: узагальнено автором на основі даних [9].
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— Swiss Funds Association) регулярно випускає мето/

дичні рекомендації, які безпосередньо не розглядають

питань бухгалтерського обліку. Річна фінансова

звітність підприємств, діяльність яких регулюється

FINMA підлягає щорічному аудиту. Аудит має бути про/

ведено протягом чотирьох місяців з моменту закінчен/

ня фінансового року. Проте у Швейцарії немає вимоги

для проведення аудиту проміжної фінансової звітності.

Лише аудиторські фірми, затверджені FINMA можуть

здійснювати ці перевірки. Такі аудиторські фірми по/

винні відповідати певним вимогам швейцарського за/

конодавства. Річна фінансова звітність повинна бути

опублікована і доступна для інвесторів [9]:

— через два місяці після дати балансу для піврічної

звітності, що не підлягає аудиту;

— через чотири місяці після дати балансу річної

звітності після аудиту.

Перераховані публічні компанії зобов'язані готува/

ти свою фінансову звітність відповідно до прийнятого

облікового стандарту. Це також стосується великих

партнерств та фондів, які підпадають під вимоги обо/

в'язкового аудиту на вимогу міноритарних акціонерів.

За Розпорядженням Федеральної ради стандарти виз/

начені як дозволені для застосування у Швейцарії відпо/

відно до закону "Про бухгалтерський облік" та правил

FINMA наведено на рисунку 1.

У Швейцарії було проведене дослідження Інститу/

том бухгалтерського обліку та контролю. Опитано

представників від 4848 малих і середніх швейцарських

підприємств. Отже, при обов'язковому застосуванні

стандартів бухгалтерського обліку для малих і се/

редніх підприємств вибір швейцарських підприємств

буде наступним: близько 72% нададуть перевагу швей/

царським GAAP FER і лише 22%

МСФЗ, американським GAAP US —

всього 2%. Результати отримано

дослідження наведемо на рисунку 2

[8, c. 22].

Не менш цікавий звіт опублікував

швейцарський офіс аудиторської

компанії Deloitte. Це вже четверте

підведення підсумків подібного роду

по швейцарським компаніям, що

складають звітність за МСФЗ, але,

мабуть, вперше в звіті окрема части/

на присвячена національним стандар/

там Swiss GAAP FER, оскільки

кількість фірм, які переходять на них з МСФЗ, зростає

чи не в геометричній прогресії. Один з найбільших в світі

виробників трубопроводів Georg Fischer, наприклад,

прийняв рішення перейти на Swiss GAAP FER в травні

2013 р. Своє рішення рада директорів аргументувала

тим, що недавні зміни в МСФЗ призводять до значних

спотворень фінансових результатів, що актуально у ви/

падку з консолідацією звітності однією з найбільших

компаній в світі. З іншого боку, Swiss GAAP FER, на

думку KPMG — це "стандарти звітності, які надають до/

стовірне і неупереджене відображення активів органі/

зації, її фінансової позиції і виручки". "Стандарти відоб/

ражають ключові питання обліку в прозорій і стислій

манері. Стандарти Swiss GAAP FER спеціально розроб/

лені для національних груп компаній, малих і середніх

організацій". Також тут діє диференціація з урахуван/

ням галузевої специфіки, завдяки чому існують свої ви/

моги для пенсійних фондів, страхових компаній і неко/

мерційних організацій. Справді, раніше серед тих, хто

переходив з МСФЗ на Swiss GAAP FER, переважно по/

мічали представників невеликих і середніх організацій.

Однак, в жовтні 2012 р. дебати навколо вибору системи

звітності розгорілися з новою силою, оскільки серед

бажаючих раптом виявилася велика компанія, котиру/

вання акцій якої використовуються при розрахунку

біржового індексу SMI. Це був претендент. Приклад

Georg Fischer, про який згадувалось вище, далеко не

перший. В опублікованому звіті міститься невеликий

аналіз основних відмінностей стандартів, на основі ре/

зультатів опитування зважуються основні "за" і "проти"

і наводиться приблизний профіль організацій, які, як

правило, роблять свій вибір на користь альтернативної

системи [2].

Рис. 1. Стандарти дозволені для застосування публічними підприємствами Швейцарії

Рис. 2. Вибір малих і середніх підприємств Швейцарії
при обов'язковому застосування стандартів
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ВИСНОВКИ
Оскільки Швейцарія не є членом Європейського Союзу,

то не підпадає під дію директив ЄС з бухгалтерського обліку

та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Звичайно, майже всі компанії, чиї акції котируються на біржі

представляють свою звітність за МСФЗ, що пояснює, інте/

рес до них зарубіжних інвесторів. Але разом з тим спостері/

гається і протилежна тенденція: багато місцевих компанії

відходять від МСФЗ або US GAAP і вибирають національні

стандарти Swiss GAAP. Доступність нормативно/правової

основи обліку і звітності для компаній Швейцарії дозволяє

стверджувати про наявність тенденції професійного розвит/

ку національної облікової практики. Таким чином, на сьогодні

перелік швейцарських підприємств, які продовжують пере/

ходити від МСФЗ до Swiss GAAP FER продовжує доповню/

ватися новими підприємствами, а у дослідників питань прак/

тики бухгалтерського обліку появляються нові напрями для

подальших досліджень.
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