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Підтримуючі цю думку, вважаємо, що теоретичною базою
складання інтегрованої звітності є інтегроване мислення, яке в
широкому розумінні означає розгляд всеохоплюючих факторів
(капітали, які організація використовує і на які вона впливає, зда-
тність реагувати на інтереси та очікування зацікавлених сторін,
формування бізнес-моделі та стратегії у відповідь на ризики та
можливості), які обумовлюють здатність компанії створювати і
управляти вартістю у короткостроковій, середньостроковій і дов-
гостроковій перспективі.

У вузькому розумінні, на рівні конкретної компанії, інтегрова-
не мислення можна охарактеризувати як втілення усіх взаємовід-
носин, взаємозв’язків і взаємозалежностей між ресурсами й від-
носинами в активну, усвідомлену менеджментом політику, яка
приведе до чіткого розуміння стратегічних напрямів і дій в
управлінні компанією.
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СУКУПНИЙ ДОХІД: ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗКРИТТЯ
У ЗВІТІ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У процесі модернізації вітчизняної облікової системи відбули-
ся суттєві зміни в змісті і порядку формування звіту про фінансо-
ві результати (звіту про сукупний дохід) підприємства: зокрема, і
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до назви, і до композиційної структури форми введений новий
компонент — сукупний дохід. Для визначення сукупного доходу
використовується інформація розділів 1 «Фінансові результати» і
2 «Сукупний дохід» зазначеного звіту.

У першому розділі звіту розкривається облікова інформація за
всіма статтями доходів і витрат, що групуються за їх характером. Ал-
горитм визначення чистого фінансового результату підприємства згі-
дно з НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» такий [1]:

— Крок 1: визначення валового прибутку (збитку) підприємс-
тва як різниці між чистим доходом від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг);

— Крок 2: визначення фінансового результату від операційної
діяльності (прибутку або збитку): до валового прибутку (збитку)
додаються інші операційні доходи, і віднімаються адміністратив-
ні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати;

— Крок 3: визначення фінансового результату до оподатку-
вання (прибутку або збитку): до фінансового результату від опе-
раційної діяльності додаються дохід від участі в капіталі, інші
фінансові доходи, інші доходи, віднімаються фінансові витрати,
втрати від участі в капіталі та інші витрати;

— Крок 4: визначення чистого фінансового результату (при-
бутку або збитку): від фінансового результату до оподаткування
віднімаються витрати з податку на прибуток і додається прибу-
ток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування.

До складу сукупного доходу, крім чистого фінансового ре-
зультату, входять статті доходів і витрат, що не визнаються у
складі прибутку або збитку, зокрема, результати переоцінки не-
оборотних активів, накопичені курсові різниці, результати пере-
оцінки фінансових активів, призначених для продажу, частка ін-
шого сукупного доходу асоційованого (спільного) підприємства,
інші сукупні доходи. Слід зауважити, що склад статті «Інший су-
купний дохід» у формі звіту не деталізується. Згідно з НП(С)БО
1, інший сукупний дохід — це доходи і витрати, які не включені
до фінансових результатів підприємства [1].

Міжнародні стандарти містять розлогіший перелік компонен-
тів іншого сукупного доходу підприємства [2]:

⎯ зміни в надлишку переоцінки (згідно з МCБО 16 «Основні
засоби» тa МCБО 38 «Нематеріальні активи»)»;

⎯ актуарні прибутки і збитки за програмами з певними ви-
платами, визнаними згіднo з параграфом 93А МСБO 19 «Виплати
працівникам»;
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⎯ прибутки тa збитки, що виникають у результаті переведен-
ня фінансової звітності закордонної господарськoї одиниці (згід-
но з МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсів»);

⎯ прибутки тa збитки вiд інвестицій в інструменти власногo
капіталу, оцінені зa справедливою вартістю з відображeнням ре-
зультату переоцінки в іншoму сукупному прибутку згіднo з пара-
графом 5.7.5 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»;

⎯ ефективна частка прибутків і збитків за інструментами хе-
джування пpи хеджуванні потоків грошових коштів (згідно з
МСБО 39 «Фінансові інструменти визнання і оцінка»);

⎯ за окремими зобов’язаннями, що оцінюються зa справед-
ливою вартістю з відображeнням результату переоцінки в прибу-
тку aбо збитку — величина зміни справедливoї вартості, яка від-
носиться до змін кредитного ризику зобов’язання (згідно з
параграфом 5.7.7 МСФЗ 9).

Алгоритм визначення сукупного доходу підприємства у розді-
лі 2 звіту про фінансові результати згідно з НП(С)БО 1 такий [1]:

⎯ Крок 1: визначення іншого сукупного доходу до оподатку-
вання через алгебраїчну суму результатів переоцінки необорот-
них активів, фінансових інструментів, накопичених курсових рі-
зниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих і дочірніх
підприємств, іншого сукупного доходу;

⎯ Крок 2: визначення іншого сукупного доходу після опода-
ткування: від іншого сукупного доходу до оподаткування відні-
мається податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним до-
ходом;

⎯ Крок 3: визначення сукупного доходу: до чистого фінансо-
вого результату додається інший сукупний дохід після оподатку-
вання.

Внаслідок проведеного дослідження побудовано алгоритми
визначення чистого фінансового результату та сукупного доходу
підприємства, які можуть слугувати основою оновлення програ-
ми аналізу ефективності його діяльності. Аналіз змістовного на-
вантаження статті «Інший сукупний дохід» досліджуваного звіту
показав доцільність розширення переліку складових іншого су-
купного доходу, як передбачається в МСФЗ.
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СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ ДОХОДІВ
І ВИТРАТ ЗА П(С)БО ТА МСФЗ

Дoхoди тa витpaти являють coбoю нaйвaжливiшу екoнoмiчну
кaтегopiю дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, щo вiдiгpaють ключoву poль
у фopмувaннi пpибутку пiдпpиємcтвa тa дoзвoляють зaбезпечити
пiдвищення ефективнocтi виpoбництвa. Чiтке визнaчення дoхoдiв
i витpaт i poзумнa їх клacифiкaцiя пiдвищують ефективнicть
oблiку, пiдcилюють йoгo aнaлiтичнicть й мoжливocтi виявлення
pезеpвiв пiдвищення pезультaтивнocтi виpoбничoї i кoмеpцiйнoї
діяльності.

Дослідження визнання та оцінки доходів і витрат діяльності
суб’єктів господарювання здійснюються у напрямі порівняльного
аналізу національних П(С)БО та рекомендованих до застосуван-
ня МСФЗ.

Відповідно МСБО 18 «Дохід» (IAS 18), доходом є валове над-
ходження економічних вигід протягом періоду, що виникає у хо-
ді звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли власний
капітал зростає у результаті цього надходження, а не в результаті
внесків учасників капіталу.

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визна-
чає, що доходи — збільшення економічних вигод у вигляді над-
ходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до
зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за
рахунок внесків власників).

Отже, визначення доходу за МСБО не враховує збільшення
активу та зменшення зобов’язань, що суттєво впливає на методи-
ку облікового відображення господарських операцій.

Крім того, необхідно виявити спільні та відмінні риси визнан-
ня доходу за П(С)БО та МСФЗ:


