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ОБГРУНТУВАННЯ
НЕОБХІДНОСТІ
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО
"ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ"
У статті розглянуто методику звіту про "фінансові результати"
відповідно до П(С)БО та запропоновано альтернативний варіант
фінансового звіту.

ВСТУП
Інформація звіту допомагає зро
зуміти досягнуті результати діяль
ності та оцінити майбутні результа
ти. У зв'язку з цим виконання вимог
щодо якості інформації, поданої у
звіті, стає необхідною умовою прий
няття обгрунтованих управлінських
рішень.
Дослідження звіту слід розпочи
нати з форми його подання, інакше
кажучи, з формату, за яким він скла
дається. Це питання є важливим ас
пектом проблеми подання інфор
мації у фінансовій звітності, оскіль
ки, якщо формат балансу не впливає
на можливості фінансового аналізу,
то формат звіту про фінансові ре
зультати значною мірою визначає
можливості та напрями аналізу й
прогнозування фінансових резуль
татів підприємства.
Вивчення зарубіжного досвіду
показує, що в міжнародній практиці
цей звіт може мати одноступінчату
форму (або горизонтальний фор
мат), коли окремо групуються всі
доходи і витрати, а чистий прибуток
становить різницю між ними, і бага
тоступінчасту форму (або верти
кальний формат), яка припускає по
слідовне зіставлення відповідних до
ходів і витрат, коли чистий прибуток
визначається шляхом послідовних
розрахунків.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Спробуємо сформулювати по
ставлені нами проблеми у звіті про
"фінансові результати", змінивши
такі статті: дохід(виручка) від реал
ізації (товарів, робіт, послуг), у цій
статті необхідно вилучити слово ви
ручка; податок на додану вартість,
акцизний збір, інші вирахування з
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доходу, чистий дохід (виручка) від
реалізації (товарів, робіт, послуг) ці
статті необхідно вилучити; валовий
прибуток (збиток) замі нити на
"Прибуток (збиток) від основної
діяльності"; дохід від участі в капі
талі; інші фінансові доходи; інші до
ходи; фінансові витрати; втрати від
участі в капіталі; інші витрати;
фінансові результати від звичайної
діяльності до оподаткування: при
буток, збиток; дохід з податку на
прибуток від звичайної діяльності;
частки меншості; чистий: прибуток,
збиток.
РЕЗУЛЬТАТИ
Виручку від реалізації продукції
не можна кількісно ототожнювати із
сумою доходу від реалізації. Бо
різниця між ними полягає в тому, що
суму виручки від реалізації коригу
ють на суму ПДВ та акцизного збо
ру. Тому, у звіті про "Фінансові ре
зультати" містяться такі статті: "До
хід (виручка) від реалізації" та "Чис
тий дохід (виручка) від реалізації",
зміст яких, як зазначено, припускає
ідентичність поняття "дохід" і "ви
ручка від реалізації".
З метою уникнення таких не
відповідностей ми пропонуємо у
звіті про фінансові результати
зняти статтю "Чистий дохід (ви
ручка) від реалізації" і залишити
статтю такого змісту : "Дохід від
реалі заці ї про дукці ї (то варі в,
робіт, послуг)" (без слова "вируч
ка"), де відображатиметься дохід
від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) без ПДВ та акциз
ного збору. Крім того, вирахуван
ня наданих знижок, повернення
проданих товарів, комісійних ви
нагород та інших сум, для відобра

ження яких була введена стаття
"Інші вирахування з доходу" не є
доходом підприємства, отже, не
має необхідності наводити цей по
казник безпосередньо у звіті.
Із прийняттям П(С)БО 3 до звіту
введена також стаття "Валовий при
буток (збиток)", що визначається як
різниця між чистим доходом (вируч
кою) від реалізації та собівартістю
реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг), що спрощує аналі
тичні розрахунки і робить їх наочні
шими.
Введення статті "Валовий прибу
ток" не призвело до виникнення
трактування цього поняття в тих же
П(С)БО, тому ми пропонуємо у звіті
про фінансовий результат змінити
статтю "Валовий прибуток" на стат
тю "Прибуток від основної діяль
ності".
Крім того, в альтернативній
формі звіт про "Фінансові резуль
тати" є вдалий порядок подачі по
казників. Отож, у зв'язку з необхі
дністю відображення в обліку та
звітності показників доходів і вит
рат у розрізі видів діяльності доц
ільним є послідовне відображення
доходів та витрат, згрупованих за
видами діяльності, з метою забез
печення наочності інформації, що
надається, та зручності складання
звіту. Як відомо, діюча форма звіту
передбачає відображення доходів,
витрат та фінансового результату
від різних видів діяльності по різно
му. Так, в розділі І відображають
доходи, витрати та фінансовий ре
зультат від операційної діяльності.
Але далі відображають доходи
фінансової та інвестиційної діяль
ності, а потім витрат від фінансо
вої та інвестиційної діяльності без
визначення фінансового результа
ту ві д даних видів ді яльності .
Відсутність показників, що відоб
ражають фінансовий результат від
фінансової та інвестиційної діяль
ності , не дозволяє о держати
інформацію про те, який прибуток
(збиток) одержало підприємство в
результаті фінансової та інвестиц
ійної діяльності, без додаткових
розрахунків, що уповільнює оброб
ку інформації в цілях економічно
го аналізу. У зв'язку з цим доціль
ним є виділення у формі № 2 "Звіт
про Фінансові результати" таких
показників, як "Фінансовий резуль
тат від фінансової діяльності" та
"Фінансовий результат від інвести
ційної діяльності". На нашу думку,
для дотримання єдиного принципу
та порядку відображення доходів
та витрат за різними видами діяль
но сті, збі ль шення аналітичних
можливостей звіту і потреб корис
тувачів доцільно подавати: доходи,
витрати та фінансовий результат
фінансової діяльності; доходи вит
рати та фінансовий результат інве
стиційної діяльності аналогічно до
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Табл. 1. "Альтернативна форма звіту про фінансові результати"

Ɂɚ
ɡɜɿɬɧɢɣ
ɩɟɪɿɨɞ

ɋɬɚɬɬɹ

Ɂɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ
ɩɟɪɿɨɞ

Ⱦɨɯɨɞ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ)
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ)
ɉɪɢɛɭɬɨɤ (ɡɛɢɬɨɤ) ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȱɧɲɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɞɨɯɨɞɢ
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɭɬ
ȱɧɲɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ⱦɨɯɿɞ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɡɛɢɬɨɤ) ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ:
ɞɨɯɨɞɢ
ɜɢɬɪɚɬɢ
ɉɨɞɚɬɤɢ ɡ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɡɛɢɬɨɤ) ɜɿɞ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɡɛɢɬɨɤ) ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ

подачі інформації про операційну
діяльність.
Слід також зазначити, що дохо
ди та витрати фінансової діяль
ності відображаються в звіті про
фінансові результати за двома
статтями: "Доход (витрати) від
участі в капіталі" та "Інші фінансові
доходи (витрати)". На нашу думку,
ці статті можна об'єднати під на
звою "Фінансові доходи" та "Фінан
сові витрати", а розподіл доходів і
витрат подавати в примітках до
річної фінансової звітності.
Доходи та витрати інвестиційної
діяльності в звіті подані під назвою
"Інші доходи (витрати)". Для більшої
зрозумілості та доступності даних
звіту та, враховуючи різні класифі
кації видів діяльності, подані різни
ми авторами, кращим вважаємо по
дання таких доходів та витрат під
назвою "Доходи інвестиційної діяль
ності" та "Витрати інвестиційної
діяльності".
На нашу думку, методику визна
чення чистого прибутку від обох
видів діяльності можна було б спро
стити, виділивши окремою статтею
чистий прибуток (збиток) від над
звичайної діяльності. Такі зміни
дозволяють користувачеві без до
даткових підрахунків визначити чи
стий фінансовий результат від над
звичайної діяльності, що сприятиме
наочності подання інформації з ме
тою фінансового аналізу. Крім того,
буде спрощений порядок визначен
ня чистого прибутку (збитку)
підприємства від усіх видів діяль
ності.
Запропоновану форму звіту по
дано у таблиці 1"Альтернативна
форма звіту про фінансові результа
ти".
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ВИСНОВОК
Порівняно із затвердженою
формою звітності звіт про "фінан
сові результати" в альтернативній
формі у першій статті було змінено
назву статті з "Дохід (виручка) від ре
алізації (товарів, робіт, послуг)" на
"Дохід від реалізації (товарів, робіт,
послуг)" при цьому у новій формі
сума відображається очищеною від
непрямих податків та інших вираху
вань з доходу. Стаття "Валовий при
буток (збиток)" була замінена на
"Прибуток (збиток) від основної
діяльності", оскільки в П(С)БО по
няття "Валовий прибуток" не трак
тується. Також в затвердженої фор
ми № 2 Звіт про "фінансові резуль
тати" недоліком є порядок подачі по
казників, для цього в удосконаленій
формі було розроблено послідовне
відображення доходів та витрат, які
згруповані за видами діяльності. До
повнення форми необхідними показ
никами, наявність яких сприяє підви
щенню аналітичної цінності інфор
мації, що надається (фінансові ре
зультати від фінансової діяльності,
фінансові результати від інвестицій
ної діяльності, чистий прибуток
(збиток) від надзвичайної діяль
ності).
В запропонованій формі звіт
ності Звіт про "фінансові результа
ти" було змінено більшість статей.
В основу удосконалення яких по
кладено структуризацію, яка відпо
відає потребам користувачів і дасть
можливість забезпечити відповід
ний рівень релевантності даних
звітності для прийняття управлі
нських рішень, а це значно розши
рить її можливості у фінансовому
аналізі та фінансовому менедж
менті.
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