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ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ
В НАКАЗІ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ З МЕТОЮ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

У зв’язку із неузгодженнями в чинному законодавстві Украї-
ни, у підприємств з’явилась можливість використання декількох
підходів щодо визначення фінансових результатів різних опера-
цій. Основною метою підприємства є одержання прибутку, осно-
ву якого складають доходи, тому встановлення основних елемен-
тів облікової політики підприємства щодо доходів має дуже
велике практичне значення й обумовлює актуальність теми до-
слідження. Враховуючи вищезазначене, метою дослідження є ви-
значення та розгляд основних аспектів відображення інформації
про доходи в наказі про облікову політику підприємства.

В результаті дослідження було встановлено наступне.
1. Організаційна побудова обліку та здійснення контролю за

його веденням на кожному підприємстві регламентується Нака-
зом про облікову політику, який повинен містити розділ про об-
лік доходів і фінансових результатів діяльності, в якому наво-
дяться основні положення організації такого обліку, в тому числі
перелік і склад доходів від реалізації продукції (товарів). Проте
нині не всі підприємства мають розроблений і затверджений цей
документ. При цьому не на кожному підприємстві Наказ містить
зазначену інформацію, що впливає і на якість проведення аудиту
підприємства.
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2. В наказі про облікову політику в обов’язковому порядку
мають бути розкриті питання щодо організації обліку реалізації
продукції сільськогосподарського виробництва, зокрема витрат,
доходів і результатів діяльності, які відносяться до методології
обліку.

3. Більшість науковців пропонують висвітлювати наступні
елементи облікової політики щодо доходів: метод визначення
(відображення) виручки від реалізації продукції; порядок визна-
чення фінансових результатів продукції (робіт, послуг); порядок
обліку позареалізаційних доходів; критерії визначення виручки
від реалізації послуг, робіт). Отже, в основному, авторами приді-
лялась увага методам визначення виручки від реалізації продук-
ції та порядку розподілу.

Вважаємо, що на сьогоднішній день питання щодо методів ви-
значення доходу (виручки) від реалізації продукції недоцільно
включати до наказу про облікову політику. П(С)БО 15 «Дохід»
передбачає, що доходи від реалізації продукції включаються до
складу об’єктів облікового процесу на підставі принципів нара-
хування і відповідності, тобто у момент їх виникнення незалежно
від дати надходження або сплати грошових коштів.

4. На нашу думку, серед питань щодо обліку доходів і резуль-
татів діяльності підприємства, які мають бути розкриті в наказі
про облікову політику, відносяться наступні:

• розмежування доходів за кожною класифікаційною групою
доходів (дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг): інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи;
надзвичайні доходи;

• умови визнання та критерії оцінки доходу від надання і ви-
конання робіт та послуг на дату складання балансу: метод оцінки
ступеня завершеності операцій; метод рівномірного нарахування;

• умови визнання та критерії оцінки доходу, який виникає в
результаті використання активів підприємства іншими сторона-
ми: проценти; роялті; дивіденди;

• визнання доходу від виконання робіт, надання послуг, про-
дажу продукції із довгостроковим циклом виготовлення: по мірі
готовності роботи, послуги, продукції; по завершенню виконання
роботи, надання послуг, виготовлення продукції в цілому;

• доходи, отримані у звітному періоді, але які відносяться до
наступних періодів: відображати в обліку і звітності окремою
статтею як доходи майбутніх періодів. Ці доходи включати в ре-
зультати господарської діяльності при настанні звітного періоду,
до якого вони відносяться;
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• перелік та склад доходів від реалізації: дохід від реалізації
готової продукції; дохід від реалізації товарів; дохід від реалізації
робіт, послуг;

• перелік та склад інших операційних доходів: дохід від пер-
вісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються
за справедливою вартістю; дохід від реалізації іноземної валюти;
дохід від реалізації інших оборотних активів; дохід від операцій-
ної оренди активів; дохід від операційної курсової різниці; одер-
жані штрафи, пені, неустойки; відшкодування раніше списаних
активів; дохід від списання кредиторської заборгованості; дохід
від безоплатно одержаних оборотних активів; інші доходи від
операційної діяльності;

• перелік та склад інших фінансових доходів: дивіденди оде-
ржані; відсотки одержані; інші доходи від фінансових операцій;

• перелік та склад доходів від участі в капіталі: дохід від інве-
стицій в асоційовані підприємства; дохід від спільної діяльності;
дохід від інвестицій в дочірні підприємства;

• перелік та склад інших доходів: дохід від реалізації фінансо-
вих інвестицій; дохід від відновлення корисності активів; дохід
від неопераційної курсової різниці; дохід від безоплатно одержа-
них активів; інші доходи від звичайної діяльності;

• перелік та склад надзвичайних доходів: відшкодування зби-
тків від надзвичайних подій; інші надзвичайні доходи;

• порядок віднесення доходів на рахунок 79 «Фінансові ре-
зультати»: щомісяця; щоквартально.

Отже, правильно сформована облікова політика має суттєвий
вплив на величину показників собівартості, прибутку, податку на
прибуток, показників фінансового стану підприємства. Зазначені
складові облікової політики дозволять отримувати достовірну та
повну інформацію про відображення інформації про доходи під-
приємства в наказі про облікову політику з метою управління
підприємством.
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