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3 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  Метою навчальної дисципліни «Звітність підприємств» є надання знань про зміст, структуру, порядок складання і використання звітності підприємства. Завданням навчальної дисципліни є вивчення методики і техніки складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України. Предмет навчальної дисципліни – інформація про фінансові результати діяльності та рух грошових коштів на підприємстві. Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
− завдання звітності, її суть і значення; 
− вимоги до звітності; 
− склад та класифікацію звітності; 
− порядок подання звітності; 
− методику підготовки основних форм фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності; Студенти також повинні вміти: 
− складати основні форми фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності;  
− перевіряти узгодженість окремих показників;  
− подавати звітність за відповідною адресою;  
− використовувати звітність для управління підприємством.   2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Модуль 1 Змістовий модуль 1. Фінансова звітність  Тема 1. Загальні вимоги до звітності Призначення основних форм фінансової звітності. Класифікація звітності. Принципи підготовки фінансової звітності. Методи обробки звітної інформації. Виправлення помилок в звітних формах. Основні форми квартальної та річної звітності підприємства. Суб’єкти зовнішнього контролю звітуючого підприємства.  Тема 2. Баланс підприємства Історичний розвиток бухгалтерського балансу та основні концепції його побудови. Класифікація балансів. Елементи балансу, їх визнання 

       

      



4 та оцінка. Структура та форми подання балансу. Порядок складання балансу підприємствами України.  Тема 3. Звіт про фінансові результати Економічна сутність прибутку та підходи до його визначення. Загальні принципи визнання доходів та витрат як елементів звіту про фінансові результати. Загальна характеристика звіту про фінансові результати відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Порядок складання звіту про фінансові результати підприємствами України. Методика розрахунку показників прибутковості акцій.  Тема 4. Звіт про рух грошових коштів Зміст та призначення звіту про рух грошових коштів. Загальні принципи подання та розкриття інформації про рух грошових коштів у звіті. Порядок складання звіту про рух грошових коштів підприємствами України.  Тема 5. Звіт про власний капітал Зміст та призначення звіту про власний капітал. Складові власного капіталу. Зміст і формат звіту про власний капітал у вітчизняній практиці. Порядок складання звіту про власний капітал.   Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах Класифікація помилок та методика їх виправлення. Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах.  Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність Зведена та консолідована фінансова звітність: призначення та сфера застосування. Загальні принципи складання консолідованої фінансової звітності. Процедури консолідації фінансової звітності. Консолідація фінансової звітності при об’єднанні компаній. Складання річної консолідованої фінансової звітності.  Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва Критерії визнання суб’єктів малого підприємництва. Особливості складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва України. Порядок складання фінансової звітності суб’єктами малого підприємництва України.  

       

      



5 Змістовий модуль 2 Податкова, статистична та спеціальна звітність Тема 9. Податкова звітність Призначення, склад та порядок подання податкової звітності підприємств. Призначення та загальні принципи формування податкової звітності. Види та строки подання податкових декларацій. Порядок подання податкових декларацій до органів державної фіскальної служби. Відповідальність за неподання або порушення строків подання податкових декларацій. Порядок внесення змін до податкових декларацій. Характеристика основних форм податкової звітності.  Тема 10. Статистична і спеціальна звітність Призначення, склад та порядок подання статистичної звітності підприємств. Характеристика основних форм статистичної звітності. Особливості подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порядок складання та подання звітності до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні.   3. ВИКЛАД ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ     План 1. Призначення основних форм фінансової звітності 2. Класифікація звітності 3. Принципи підготовки фінансової звітності 4. Методи обробки звітної інформації  5. Суб’єкти зовнішнього контролю звітуючого підприємства  1. Призначення основних форм фінансової звітності Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.  

    Загальні вимоги до звітності  Тема 1. 

       

      



6 Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Загальні вимоги до фінансової звітності викладено у статтях 11-14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Кожна форма фінансової звітності має свій зміст та призначення (табл. 1). Таблиця 1 Зміст та призначення основних компонентів фінансової звітності   Компонент фінансової звітності  Зміст Призначення 1 2 3 
Баланс (звіт про фінансовий стан) (ф. №1) 

Наявність економічних ресурсів та джерел їх виникнення, які контролюються підприємством, на дату балансу 
Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності. Прогнозування майбутніх потреб у позиках. Оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому   Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (ф. №2) Доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний період Оцінка та прогноз прибутковості діяльності підприємства, структури доходів та витрат  Звіт про рух грошових коштів (ф. №3, ф. №3-н) Надходження та використання грошових коштів впродовж звітного періоду 
Оцінка і прогнозування руху грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства Звіт про власний капітал (ф. №4) Зміни у складі власного капіталу підприємства впродовж звітного періоду Оцінка та прогноз змін у складових власного капіталу 

       

      



7 Продовження табл. 1 1 2 3 
Примітки (ф. №5) 

Обрана облікова політика. Інформація, не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов’язкова за П(С)БО. Додатковий аналіз статей звітності, не обхід-ний для забезпечення її зрозумілості 
Оцінка та прогноз облікової політики, ризиків або непевності, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов’язання, діяльності підрозділів підприємства тощо    2. Класифікація звітності Звітність – це система підсумкових і взаємопов'язаних даних (показників), які характеризують умови та результати діяльності підприємства за визначений відрізок часу. Вона складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. Звітність класифікують за певними ознаками, кількість яких в економічній літературі різноманітна. Можна виокремити сім найхарактерніших ознак класифікації звітності (рис. 1). На підприємствах одночасно ведуться та заповнюються різні види звітності.  За змістом і джерелами формування звітність поділяють на статистичну, податкову, фінансову, спеціальну, управлінську. Статистична звітність включає систему кількісних та якісних показників, призначених для статистичного спостереження діяльності підприємств і галузей виробництва у державі в цілому. Вона складається за єдиними формами на підставі даних бухгалтерського, статистичного і оперативного обліку. Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Податкова звітність – один з видів бухгалтерської звітності. Подається у вигляді податкових декларацій (розрахунків) платником податків (у тому числі відокремленими підрозділами у випадках, визначених Податковим Кодексом України (ПКУ)) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, 

       

      



8 нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.                                 Рис. 1. Класифікація звітності  Спеціальна звітність – подається до фондів соціального страхування. 

ЗВІТНІСТ
Ь 

За змістом і джерелами формування 
За строками подання 

За ступенем узагальнення інформації За місцем використання За змістом звітних даних За обсягом показників За способом відправлення 

� Статистична 
� Податкова 
� Фінансова  
� Спеціальна 
� Управлінська  
� Проміжна  
� Річна  
� Первинна (індивідуальна) 
� Консолідована 
� Зведена   
� Внутрішня  
� Зовнішня   
� Типова  
� Галузева (спеціалізована)  
� Коротка 
� Повна   
� Поштова 
� Особисто подана 
� Електронна   

       

      



9 Управлінська звітність дещо відособлена від попередньо розглянутих видів, оскільки її головна відмінність – відсутність будь-якої форми державного регулювання. Склад управлінської звітності визначається виключно внутрішніми цілями, завданнями та політикою керівництва і власників підприємства. Ці цілі визначаються необхідністю – уточнення стратегії розвитку бізнесу, удосконалення механізмів внутрішнього контролю в системі корпоративного управління, механізмів виплати винагороди менеджерам тощо. Внаслідок цього питання форм та змісту управлінської звітності, як і питання доцільності складання певної управлінської звітності на конкретному підприємстві, є прерогативою власників та керівництва підприємства. За строками подання звітність поділяється на проміжну (складається за день, декаду, місяць, квартал) і річну (складається за звітний рік).  За ступенем узагальнення звітність класифікують на первинну (індивідуальну), консолідовану і зведену. Індивідуальна звітність відображає діяльність однієї юридичної особи, консолідована звітність відображає стан та результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиного суб'єкта, зведена звітність складається на підставі звітів підприємств для узагальнення інформації за галуззю, регіоном тощо. Залежно від місця використання виокремлюють внутрішню та зовнішню звітність. Внутрішня звітність – це звітність, що містить відомості про діяльність підрозділів на підприємстві за встановленими показниками, зовнішня звітність подається зовнішнім і внутрішнім користувачам за офіційно встановленими формами. За змістом звітних даних виділяють типову і спеціалізовану звітність. Типова звітність складається і подається за типовими однаковими для всіх галузей формами, спеціалізована звітність характеризує діяльність конкретної галузі народного господарства, наприклад сільського господарства, торгівлі, транспорту тощо. Залежно від обсягу показників розрізняють коротку (спрощену) і повну звітність. Коротка (спрощена) звітність складається за скороченою кількістю показників за місяць або квартал, повна звітність – за всіма показниками, включаючи й ті, що були відображені у короткій звітності.  

       

      



10 3. Принципи підготовки фінансової звітності Необхідною умовою правдивого відображення діяльності підприємства є подання інформації у спосіб, який забезпечує якісні характеристики фінансових звітів. Якісні характеристики визначають ступінь корисності інформації, наведеної у фінансових звітах. У НП(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» виділено чотири основні якісні характеристики фінансової інформації: дохідливість, доречність, достовірність та зі ставність, поряд з якими, виокремлено також десять принципів підготовки фінансової звітності. Розглянемо сутність якісних характеристик та принципів підготовки фінансової звітності в табл. 2. Таблиця 2 Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»  

Якісні хар
актеристи

ки 

Назва  Зміст  1 2 Дохідливість  Розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації Доречність  Звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому Достовірність  Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності 
Зіставність  Характеризує можливість користувачів звітності порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди та фінансові звіти різних підприємств. Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни 

       

      



11 Продовження табл. 2 1 2 3 
Принципи

 підготовк
и фінансов

ої звітност
і Автономності підприємства За яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства Безперервності діяльності Що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі Періодичності Що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності Історичної (фактичної) собівартості Що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання Нарахування та відповідності доходів і витрат 

За яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей Повного висвітлення Згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі Послідовності Який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності Обачності  підприємства Згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів Превалювання змісту над формою За яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми Єдиного грошового вимірника Який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці 

       

      



12 4. Методи обробки звітної інформації  Практика обробки інформації фінансових звітів розрізняє наступні методи й види аналізу:  
− горизонтальний (часовий); 
− вертикальний (структурний);  
− аналіз коефіцієнтів;  
− трендовий. Горизонтальний або часовий аналіз будується на співставленні кожної позиції звітності (статті, розділу, блоку) з попереднім (базовим) періодом діяльності підприємства. Він дозволяє дати оцінку абсолютним і відносним відхиленням за окремими статтями та розділами фінансових звітів. Цей аналіз дозволяє діагностувати стан підприємства по динаміці фінансової звітності цього підприємства. Вертикальний або структурний аналіз будується на визначенні структури підсумкових фінансових показників з оцінкою впливу кожної позиції на результат у цілому. Для цього розраховують питому вагу окремих складових у підсумку звіту, що дозволяє оцінити їхній вплив на діяльність підприємства. Трендовий аналіз дозволяє порівняти кожну позицію звітності з метою попередніх періодів і виявити тренд, тобто основну тенденцію динаміки показника, що відслідковує, очищену від впливу випадкових факторів й явищ, характерних для окремих періодів діяльності підприємства. Аналіз коефіцієнтів – це вивчення співвідношення між окремими позиціями певного звіту або показниками з різних форм фінансової звітності, і визначення тісноти й характеру зв'язків між ними. Цей аналіз дуже широко використовується в економічній діагностиці для оцінки ліквідності, фінансовій стабільності, діловій активності, рентабельності діяльності підприємства й т.п. Завершальним етапом кожного з наведених методів аналізу фінансової звітності є розробка організаційно-технічних заходів щодо поліпшення досліджуваних показників або їхньої стабілізації в майбутніх періодах.   5. Суб’єкти зовнішнього контролю звітуючого підприємства Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із 

       

      



13 законодавством – іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за НП(С)БО або міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) відповідно до законодавства. Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за МСФЗ публічними акціонерними товариствами (ПАТ), банками, страховиками починаючи з 1 січня 2012 р., кредитними спілками – з 1 січня 2014 р., а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за такими видами: надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, за винятком діяльності з управління активами, а також недержавне пенсійне забезпечення – починаючи з 1 січня 2013 року; 
− надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, за винятком діяльності з управління активами, а також недержавне пенсійне забезпечення – починаючи з 1 січня 2013 року;  
− допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування, а також діяльність з управління активами – починаючи з 1 січня 2014 року. Розпорядники коштів державного бюджету подають фінансову звітність органам Казначейства за встановленою Мінфіном формою. Розпорядники коштів місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Казначейства та місцевим фінансовим органам за встановленою Мінфіном формою. Розпорядники бюджетних коштів разом з річною фінансовою звітністю подають аудиторський звіт з висновком щодо її достовірності, складений Держфінінспекцією або її територіальним органом. Банки подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність Національному банку в установленому ним порядку. Фінансова звітність може подаватися органам державної статистики разом з довідкою про наявність згоди надання органам державної влади даних з фінансової звітності підприємства. У разі відсутності такої згоди зазначена довідка органам державної статистики не подається. Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органові державної податкової служби у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації: 

       

      



14 
− квартальну фінансову звітність (крім підприємств, що відповідно до Господарського кодексу України (ГКУ) належать до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва); 
− річну фінансову звітність. Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 ПКУ, та юридичні особи, які відповідно до ГКУ належать до суб’єктів мікропідприємництва, подають відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва. Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою – дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.  Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами органам, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна – не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.  Пунктом 46.2 ПКУ встановлено обов’язок подавати фінансову звітність платникам податку на прибуток до органу ДФС за місцем обліку. Вимога встановлена про подання фінансової звітності разом з відповідною декларацією з податку на прибуток, періодичність подання якої чітко визначена п. 137.4 – 137.5 ПКУ. Отже, ті, хто подають декларацію щоквартально, подають податківцям і фінансову звітність щоквартально, а ті ж, хто подає декларацію тільки за рік, відповідно і фінансову звітність подають тільки за рік.  Проміжна щоквартальна звітність всіма суб’єктами господарювання складається наростаючим підсумком з початку звітного року в складі Балансу та Звіту про фінансові результати. Це правило складання проміжної фінансової звітності встановлено  і фінансову звітність в Україні». У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання  переноситься на перший після вихідного робочий день.  Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції подають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам) у визначені ними терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 15  квітня наступного за звітним  року. Підприємства, які 

       

      



15 складають консолідовану фінансову звітність за МСФЗ, надсилають листом відповідну інформацію органам державної статистики у передбачені для подання такої звітності строки.      План 1. Історичний розвиток бухгалтерського балансу та основні концепції його побудови 2. Класифікація балансів  3. Елементи балансу, їх визнання та оцінка 4. Структура та форми подання балансу 5. Порядок складання балансу підприємствами України   1. Історичний розвиток бухгалтерського балансу та основні концепції його побудови Історія виникнення бухгалтерського балансу є й історією виникнення подвійного запису. Поява бухгалтерського балансу одночасно з подвійним записом у початковий період диктувалася перш за все вузьким практицизмом, намаганням звести облік до форми. Характерними ознаками цього періоду в історії бухгалтерського обліку були відсутність теоретичних узагальнень, розроблених практикою, економічним життям, невміння авторів розібратися в сутності явищ, що відбуваються, в ув'язці з процесами в тій чи іншій державі. Вже в той час під складанням балансу розумівся не просто вузько формальний процес перенесення сальдо рахунків за статтями балансу, а засіб відображення дійсного матеріального та фінансового стану підприємства і результатів його діяльності. Наприкінці XIX – початку XX ст. виникає новий напрям в обліку – балансоведення. Воно розвивається за трьома основними напрямами: економічний аналіз балансу, юридичний аналіз балансу та популяризація знань про баланс серед користувачів. Починаючи з XX ст. складанню балансу почала приділятися підвищена увага. Принципи побудови балансу визначилися в основних рисах наприкінці 30-х років XX ст. та з незначними уточненнями застосовуються до тепер.  

    Баланс підприємства   Тема 2.        

      



16 Надбанням НЕПу (Нова економічна політика) була вимога до всіх підприємств складати та подавати щомісячний баланс та передбачено спеціальну звітність про собівартість основних видів продукції. В цей час здійснюються спроби реформації балансу: баланс перегруповують – міняють місцями актив і пасив; пропонують заміну деяких понять у трактуванні балансу – «основні засоби» на «засоби праці», «власні засоби» на «внутрішні ресурси підприємства», пропонують введення поряд зі звітними показниками планових. Але більшість науковців визнають головним балансом сальдовий баланс. У наступні роки методологія складання звітності неодноразово змінювалася. У 1938 році була проведена балансова реформа, під час якої з балансу були вилучені деякі регульовані статті – відхилення від планової собівартості матеріалів та готової продукції. Основні новації 40-х років стосувались зміни складу балансових статей та їх перегрупування: введено статті по переоцінці активів у зв’язку з грошовою реформою 1947 року тощо. На початку 50-х років науковці знову зробили спроби вдосконалити форму балансу, але внесених змін у діючу форму балансу було небагато, і схема балансу майже без змін проіснувала близько 20 років. Однак на цьому еволюція балансу не скінчилася і баланс 70-х років стає вже повністю уніфікованим, в нього введено додаткові показники, що розширило його інформативну ємність. Звітність в Україні в прорадянський період засновувалась на принципах, що значно відрізняються від прийнятих у більшості розвинених країн. 2000-й рік знаменує собою початок широкомасштабного реформування бухгалтерського обліку в Україні. Питання про необхідність реформування виникло відразу після переходу української економіки на ринкові важелі управління. І це закономірно, оскільки в усьому світі бухгалтерський облік та фінансова звітність, що складається на його основі, є однією з найважливіших підстав для прийняття переважної більшості економічних рішень.  Починаючи з 2000 до 2013 рр. зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначались П(С)БО 2 «Баланс». На даний час форма і склад статей балансу визначаються НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».  

       

      



17 2. Класифікація балансів У вітчизняній практиці формувався спрощений погляд на форму балансу як рахункову таблицю. Розумінню балансів у певній мірі сприяє їх класифікація за певними ознаками. Залежно від цілей, які визначаються тими чи іншими учасниками фінансово-господарської діяльності, виокремлюють декілька класифікацій бухгалтерських балансів (табл. 3).  Таблиця 3 Класифікація бухгалтерських балансів  Ознаки класифікації Види бухгалтерських балансів Характеристика балансів 1 2 3 Час складання вступні складається після реєстрації засновницьких документів. Він фіксує суму цінностей та джерела їх формування, з якими це підприємство починає свою діяльність поточні складаються періодично протягом усього часу існування підприємства. Вони поділяються на початкові (вступні), проміжні, кінцеві (вихідні) ліквідаційні формується при ліквідації підприємства  розподільчі складається у момент поділу великого підприємства на декілька структурних одиниць або передачі одної або декількох структурних одиниць цього підприємства іншому об'єднувальні формують при об’єднанні (злитті) декількох організацій в одну або при приєднанні одної або декількох структурних одиниць до цього підприємства 
санаційні складаються для цілей санації. Використовуються у виняткових випадках, коли підприємство перебуває на межі банкрутства і необхідно або прийняти рішення про ліквідацію, або переконати кредиторів у доцільності відстрочення платежу 

       

      



18 Продовження табл. 3 1 2 3 Формат представ-лення односторонні спочатку розміщують статті активу, потім – пасиву  двосторонні баланс – двостороння таблиця, одна частина якої – активи, а друга – пасиви шахматні баланс – таблиця, в підметі якого перераховуються статті активу, а в присудку – статті пасиву Джерела складання інвентарні складають лише на основі інвентаризації (опису) засобів книжкові складають на підставі лише книжкових записів (даних поточного бухгалтерського обліку) без попередньої перевірки їх шляхом інвентаризації генеральні складають на підставі облікових записів та даних інвентаризації Об'єкт відображення самостійний складають лише підприємства, які є юридичною особою окремий складають структурні підрозділи підприємств (філії, цехи, автотранспортні та житлово-комунальні господарства тощо), якщо це передбачено внутрішніми вимогам з організації бухгалтерського обліку на цьому підприємстві Вид інформації звітні складаються за звітними даними прогнозні складаються за прогнозними даними та розглядаються як елемент фінансового планування Обсяг інформації індивідуальний   (одиничний) відображає діяльність лише однієї компанії 
зведений складається, якщо декілька компаній в адміністративному порядку підпорядковані певному управлінському органу, який і складає зведений баланс шляхом механічного підрахунку сум, які обліковуються на статтях декількох одиничних балансів консолідований становить один із різновидів зведення даних, коли за спеціальними алгоритмами складається баланс корпоративної групи 

       

      



19 Продовження табл. 3 1 2 3 Зміст оборотний (динамічний) є зведенням рахунків, в якому крім сальдо наведені ще й обороти по рахункам сальдовий (статичний) в якому наведені сальдо рахунків, тобто це звичайний звітний баланс Спосіб представлен-ня інформації баланс-брутто який включає регулюючі рахунки баланс-нетто з якого регулюючі рахунки виключені. Вилучення з балансу регулюючих статей має назву «очищення балансу»  Навіть стислий опис видів балансів показує, наскільки різноманітним може бути форматування даних про майновий та фінансовий стан підприємства.   3. Елементи балансу, їх визнання та оцінка Відповідно до НП(С)БО 1 під балансом розуміють звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал. Основними елементами балансу, безпосередньо пов'язаними з визначенням фінансового стану підприємства та змін у ньому, є активи, зобов'язання та капітал. Складання та інтерпретація балансу потребують чіткого визначення та належного відображення цих елементів. Згідно з НП(С)БО 1, активи – це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Актив відображують (визнають) у балансі, якщо є ймовірність отримати у майбутньому економічні вигоди, пов'язані з його використанням; оцінка активу може бути достовірно визначена. Таким чином, об'єкт бухгалтерського обліку вважають активом, якщо він відповідає таким умовам: 1. Підприємство отримало його внаслідок минулих операцій або подій (придбання за грошові кошти, внески власників, обмін на інші активи, виготовлення, безоплатне надходження, будівництво тощо), оскільки намір підприємства придбати, наприклад запаси, не означає виникнення активу. 2. Отримані ресурси повинні втілювати майбутні економічні вигоди – потенційну здатність активу сприяти (прямо або непрямо) надходженню на підприємство грошових коштів або їх еквівалентів. 

       

      



20 3. Ресурси контролюються підприємством. Такий контроль випливає з права власності на активи або іншого юридичного права (наприклад, використання активу на умовах фінансового лізингу), що дає підприємству можливість контролювати майбутні вигоди, які воно очікує отримати від цього активу. 4. Повинні існувати умови для достовірної оцінки ресурсу. Згідно з НП(С)БО 1, зобов’язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Зобов'язання відображається в балансі, якщо його оцінку можна достовірно визначити; є ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. Обов'язки підприємства розглядаються як його зобов'язання, якщо відповідають таким умовам. 1. Існують на певний момент і є наслідком минулих господарських операцій (наприклад, придбання товарів чи послуг, нарахування податків і зборів, отримання позик та кредитів тощо) або подій (зазнані чи ймовірні збитки, за які підприємство несе відповідальність). 2. Пов'язані з необхідністю майбутніх платежів з метою збереження господарських зв'язків підприємства або зі здійсненням нормальної підприємницької діяльності. Зобов'язання призводять до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди. 3. Мають бути виконані неминуче. Економічні наслідки невиконання зобов'язання, наприклад, у зв'язку зі штрафними санкціями, не дадуть підприємству можливості уникнути вибуття ресурсів на користь іншої особи. 4. Мають визначений строк виконання, хоча точна дата може бути невідомою. 5. Взяті відносно суб'єктів (юридичних чи фізичних осіб або їх групи), які можуть бути ідентифіковані якщо не в момент прийняття зобов'язання, то в момент його виконання. Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Власний капітал визнається в балансі одночасно з визначенням активів чи зобов’язань, які призводять до його зміни. У зв’язку з цим оцінка власного капіталу визначається оцінкою відповідних активів і зобов’язань. 

       

      



21 4. Структура та форми подання балансу  У світовій практиці балансовому звіту відводиться основна роль, однак його структура, порядок розміщення розділів та ступінь їх деталізації мають багато варіантів. МСФЗ не визначають формат балансу, тому підприємства можуть самостійно обирати форму подання інформації про фінансовий стан, якщо інше не передбачено законодавством. У міжнародній практиці набули поширення такі моделі балансу (табл. 4). Таблиця 4 Моделі балансу, які застосовуються в міжнародній практиці  Форма Рівняння, на якому заснована структура балансу Горизонтальна Активи = Зобов’язання + Власний капітал  Вертикальна Активи = Зобов’язання + Власний капітал Вертикальна  Активи - Зобов’язання = Власний капітал  В Україні застосовується горизонтальна модель формату балансу з наведенням елементів активу та пасиву, класифікованих за ліквідністю та джерелами фінансування (рис. 2).              Рис. 2. Формат балансу  Ця форма балансу зберігає порядок ліквідності статей, який традиційно склався в нашій країні. Вітчизняний баланс має 

І. Необоротні активи ІІ. Оборотні активи ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 
І. Власний капітал ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення ІІІ. Поточні з зобов’язання і забезпечення ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 
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22 горизонтальну форму, в основу якої покладено формальне рівняння подвійності. Розділи активу виділено залежно від строків їх використання, виділення розділів у пасиві орієнтовано на юридичний підхід (окремо показано власний та позиковий капітал) з одночасним поділом зобов'язань за строками погашення на довгострокові та короткострокові. Причому розділи розташовані в порядку зменшення строків погашення: спочатку показаний власний капітал, потім представлені довгострокові та поточні зобов'язання.  5. Порядок складання балансу підприємствами України Баланс підприємства складається на підставі Оборотно-сальдової відомості на кінець останнього дня звітного періоду у тис. грн. без десяткового знака. Форму і склад статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) (Форма №1) визначає НП(С)БО 1 у додатку 1.  Згідно з п. 4 розділу II НП(С)БО 1, підприємства можуть не наводити у балансі статті, за якими немає інформації для відображення (тобто немає критеріїв визнання статті за звітний і той, що передує звітному, період). I навпаки, якщо виконуються критерії визнання додаткових статей балансу, їх має бути включено до звітності. Для балансу, як і для решти форм фінансової звітності, застосовуються два критерії визнання статей, за якими їх відображають у балансі: це суттєвість інформації і достовірність її оцінки. Критерії суттєвості інформації кожне підприємство визначає самостійно. Як правило, такий вибір закріплюється у наказі про облікову політику. Під час вибору критеріїв суттєвості можна використовувати, наприклад, лист МФУ від 29.07.2003 р. №04230-04108, у якому МФУ рекомендував величини порогу суттєвості для різних статей фінансової звітності. При визначенні суттєвості окремих статей за поріг суттєвості може прийматися частка відповідної статті у базовому показнику. За базовий показник рекомендується використовувати: 
− для статей балансу – суму власного капіталу та підсумок відповідного класу активів або зобов’язань; 
− для статей звіту про фінансові результати – суму прибутку (збитку) від операційної діяльності або суму доходу або витрат за звітний період; 
− для статей звіту про рух грошових коштів – чистий рух грошових коштів (надходження або видаток) відповідно від 

       

      



23 операційної, інвестиційної або фінансової діяльності за звітний період. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності (Наказ МФУ №433 від 28.03.2013р.) містять докладні вказівки про складання балансу, зокрема зміст його статей висвітлено у розділі II. Основна формула балансу: активи = зобов’язання + власний капітал. Баланс складається із трьох розділів активу та чотирьох розділів пасиву. Кожен розділ має відповідну кількість статей. Частину статей наведено в основній формі (вони є основними), а частина є додатковими і перераховані у НП(С)БО 1 окремо у додатку 3. Щоб зорієнтуватися у порядку відображення статей балансу, слід звернути увагу на їх кодування. Так, основним статтям балансу присвоєно коди від 1000 до 1900 (графа 2 балансу). Додаткові статті фінансової звітності (із додатка 3 НП(С)БО 1), які включаються до форми 1 «Баланс», мають коди, що починаються з одиниці, тобто коди від 1016 до 1800. Коди присвоєно статтям фінансової звітності так, щоб на їх підставі можна було дійти висновку про те, в якому порядку слід розташовувати основні та додаткові статті. Наприклад, додаткова стаття «Незавершене виробництво» має код 1102, тоді як основна стаття «Запаси» – код 1100. Отже, основна стаття «Запаси» може включати додаткову статтю «Незавершене виробництво», яка використовується підприємством у разі потреби (суттєвості) окремого відображення в балансі цієї інформації. Прокоментуємо деякі статті балансу. У статті «Нематеріальні активи» окремо наводяться первісна і залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума накопиченої амортизації. До підсумку балансу включається тільки залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації (наводиться в дужках). У статті «Незавершені капітальні інвестиції» відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об’єктів основних засобів (ОЗ), нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів. 

       

      



24 У статті «Основні засоби» наводиться вартість власних і отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів та орендованих цілісних майнових комплексів, віднесених до складу основних засобів, а також вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи праві оперативного управління. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів. Окремо зазначається первісна (або переоцінена, якщо підприємство за власним бажанням проводить переоцінку ОЗ) вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) і їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається саме залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю ОЗ і сумою їх зносу на дату балансу. У статті «Інвестиційна нерухомість» відображається справедлива вартість об’єктів, віднесених до інвестиційної нерухомості, яку сформовано відповідно до пунктів 16, 17 і 19 – 23 П(С)БО 32. Якщо інвестиційна нерухомість враховується за первісною вартістю з урахуванням норм пунктів 16 і 18 П(С)БО 32, то у цій статті зазначається її залишкова вартість, а у додаткових статтях 1016 і 1017 окремо наводяться її первісна вартість і сума зносу (у дужках). У статті «Довгострокові фінансові інвестиції» відображаються фінансові інвестиції на період понад один рік, а також всі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент. Цю статтю поділено на дві підстатті: фінансові інвестиції, що враховуються за методом участі у капіталі інших підприємств (рядок з кодом 1030) та інші фінансові інвестиції (рядок з кодом 1035). У статті «Довгострокова дебіторська заборгованість» відображається заборгованість фізичних і юридичних осіб, яка не виникає під час нормального операційного циклу і яку буде погашено після закінчення 12-ти місяців з дати балансу. У пункті 3 розділу I НП(С)БО 1 міститься визначення операційного циклу. Це «проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням грошей і їх еквівалентів від реалізації виробленої із них продукції або товарів і послуг». Що таке «нормальний операційний цикл», у НП(С)БО 1 прямо не визначено, але це опосередковано можна визначити на підставі п. 68 МСБО 1 «Подання фінансової звітності», в якому сказано: «якщо нормальний операційний цикл не можна чітко ідентифікувати, то передбачається, що його тривалість становить дванадцять місяців». Зауважимо, що деякі виробництва можуть мати триваліший операційний цикл, ніж 12 місяців, наприклад у галузях 

       

      



25 виноробства, будівництва, сільському господарстві тощо. Тривалість операційного циклу підприємства має бути зафіксовано у наказі про облікову політику. Тому, якщо підприємство у своїй обліковій політиці бере тривалість операційного циклу понад 12 місяців, то дебіторська заборгованість покупців за продукцію, товари, роботи і послуги, яка виникає під час нормального операційного циклу і яку при цьому має бути погашено після закінчення 12-ти місяців з дати балансу (за умовами договорів, внаслідок відстрочення платежу тощо), до цієї статті не включається, оскільки вона не підпадає під перший критерій довгострокової дебіторської заборгованості: вона виникає під час нормального операційного циклу підприємства. У статті «Інші необоротні активи» наводиться вартість необоротних активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю або їх не може бути включено до інших статей розділу «Необоротні активи». У статті «Запаси» відображається загальна вартість активів, які утримуються для подальшого продажу в умовах звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу готової продукції; утримуються для внутрішнього споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також з метою управління підприємством, для збуту продукції та інших операцій звичайної діяльності. В балансі наводиться вартість всіх запасів в одному рядку (код 1100) загальною сумою. Тільки в тому випадку, якщо докладна інформація про вартість перелічених вище видів запасів є суттєвою, відповідні додаткові статті (коди 1101 – 1104) має бути відображено в балансі. При цьому до підсумку балансу додаткові статті не включаються. У статті «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи чи послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселем, якщо така інформація наводиться в окремій статті), вже скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто). Якщо тривалість нормального операційного циклу підприємства становить понад 12 місяців і при цьому у підприємства є дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги, яка виникає під час нормального операційного циклу і яку буде погашено після закінчення 12-ти місяців з дати балансу, вона відображається у цій статті. На це вказує і МСБО 1 у пп. «а» п. 66: суб’єкт господарювання повинен класифікувати актив як поточний, якщо він сподівається 

       

      



26 реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його у своєму нормальному операційному циклі.  До статті «Грошові кошти і їх еквіваленти» включаються готівка у касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть вільно використовуватися для поточних операцій, а також грошові кошти у дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій статті наводяться кошти у національній та іноземній валюті. Кошти, які не можна використовувати для операцій протягом одного року починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок існуючих обмежень, вилучаються зі складу оборотних активів і відображаються як необоротні активи. Це можуть бути довгострокові депозити, а також кошти, на які накладено арешт чи інші обмеження. Незважаючи на те, що це є кошти, вони мають відображатися відповідно до їх низької ліквідності у I розділі балансу у статті «Iнші необоротні активи». У разі відповідності до ознак суттєвості сум окремо може бути наведено у додаткових статтях інформацію про готівкові і безготівкові кошти. До підсумку балансу включається загальна сума всіх коштів і їх еквівалентів, а інформація у додаткових статтях до підсумку балансу не включається. У статті «Зареєстрований капітал» наводиться зафіксована у засновницьких документах сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал у сумі, що формується відповідно до законодавства. Зауважимо, що статутний капітал стає зареєстрованим після реєстрації статуту в органах виконавчої влади. У статті «Довгострокові забезпечення» відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), розмір яких на дату складання балансу може бути визначено не достовірно, а тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок. У разі якщо суму довгострокових виплат персоналу може бути визнано суттєвою, наводиться додаткова стаття «Довгострокові забезпечення витрат персоналу». До підсумку балансу включається загальна сума довгострокових резервів без урахування додаткової статті. У статті «Поточні забезпечення» наводиться сума забезпечень, які планується використовувати протягом 12-ти місяців з дати балансу, для покриття витрат, щодо яких відповідне забезпечення було створене. 

       

      



27 У статті «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» відображається сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Зверніть увагу, що тут однозначно встановлено критерій класифікації заборгованості на поточну і довгострокову: це дванадцятимісячний строк погашення заборгованості (або її частини, яка підлягає погашенню у цей строк). У статті «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо вона наводиться в окремій статті). Для цієї статті прямо не встановлено такого критерію, як строк погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Тому слід звернутися до П(С)БО 11 «Зобов’язання», що затверджене наказом МФУ від 31.01.2000 р. №20. Так, у п. 11 П(С)БО 11 вказано, що до поточних зобов’язань належить кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.  У статті «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» відображається заборгованість підприємства за всіма платежами до бюджету (включаючи податки, щодо яких підприємство є податковим агентом). В цій статті окремо виділяється поточна кредиторська заборгованість з податку на прибуток, але до підсумку балансу вона не включається. Наведемо постатейний аналіз Балансу (ф. № 1) (табл. 5) з точки зору змісту та джерел отримання інформації. У таблиці не зазначені деякі додаткові статті, призначені для вузького кола підприємств (наприклад, для підприємств страхової діяльності), а також додатковий розділ V пасиву Балансу, виділений для відображення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (рядок 1800). Таблиця 5 Постатейний аналіз Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1) за  змістом та джерелом отримання інформації  Найменування статті Код рядка Джерело інформації  для заповнення 1 2 3 АКТИВ БАЛАНСУ I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 Різниця між значеннями рядків  1001 і 1002 

       

      



28 Продовження табл. 5 1 2 3 первісна вартість 1001 Сальдо за Дт рах. 12 накопичена амортизація 1002 Сальдо за Кт субрах. 133 Незавершені капітальні інвестиції 1005 Сальдо за Дт рах. 15 Основні засоби 1010 Різниця між значеннями рядків  1011 і 1012 первісна вартість 1011 Сальдо за Дт субрах. 101 – 109 і  рах. 11 знос 1012 Сальдо за Кт субрах. 131 і 132 Інвестиційна нерухомість   1015   - Сальдо за Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю) Різниця між значеннями рядків  1016 і 1017 Додатковий рядок (Первісна вартість інвестиційної нерухомості) 1016 Сальдо за Дт субрах. 100  (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю) Додатковий рядок (Знос інвестиційної нерухомості) 1017 Сальдо за Кт субрах. 135 Довгострокові біологічні активи 1020 -  Сальдо за Дт субрах. 161, 163 і 165 Різниця між значеннями рядків  1021 і 1022 Додатковий рядок (Первісна вартість довгострокових біологічних активів) 1021 Сальдо за Дт субрах. 162, 164 і 166 Додатковий рядок (Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів) 1022 Сальдо за Кт субрах. 134 
Довгострокові фінансові інвестиції: -  Ті, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 Сальдо за Дт субрах. 141 інші фінансові інвестиції 1035 Сальдо за Дт субрах. 142 і 143 

       

      



29 Продовження табл. 5 1 2 3 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 Сальдо за Дт субрах. 181, 182 і 183 Відстрочені податкові активи* (визначені згідно з П(С)БО 17) 1045 Сальдо за Дт рах. 17 Додатковий рядок (Гудвіл) 1050 Сальдо за Дт субрах. 191 і 193 Інші необоротні активи 1090 Сальдо за Дт субрах. 184 Усього за розділом I 1095 -  II. Оборотні активи Запаси* 1100 Сальдо за Дт рах. 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (без урахування субрах. 286) Додатковий рядок (Виробничі запаси) 1101 Сальдо за Дт рах. 20 і 22 Додатковий рядок (Незавершене виробництво) 1102 Сальдо за Дт рах. 23 і 25 Додатковий рядок (Готова продукція) 1103 Сальдо за Дт рах. 26 і 27 Додатковий рядок (Товари) 1104 Згорнуте сальдо за Дт рах. 28 без урахування субрах. 286 (сальдо за Дт субрах. 281, 282, 283 і 284 за вирахуванням сальдо за Кт субрах. 285) Поточні біологічні активи 1110 Сальдо за Дт рах. 21 Додатковий рядок (Векселі одержані) 1120 Сальдо за Дт рах. 34 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 Різниця між сальдо за Дт рах. 36 та сальдо за Кт рах. 38 (у частині, що стосується заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги) Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 Сальдо за Дт субрах. 371 з бюджетом 1135 Сальдо за Дт субрах. 641 і 642   Ряд. 1135 ³ ряд. 1136 у тому числі з податку на прибуток 1136 С-до за Дт субрах. 641 у частині податку на прибуток Додатковий рядок (Дебіторська заборгованість щодо розрахунків за нарахованими доходами) 1140 Сальдо за Дт субрах. 373 

       

      



30 Продовження табл. 5 1 2 3 Додатковий рядок (Дебіторська заборгованість щодо розрахунків за внутрішніми розрахунками) 1145 Сальдо за Дт субрах. 682 і 683 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 Сальдо за Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378 і 685, рах. 65 і 66 Поточні фінансові інвестиції 1160 Сальдо за Дт субрах. 352 Гроші та їх еквіваленти 1165 Сальдо за Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334 і 351 Ряд. 1165 ³ ряд. 1166 + ряд. 1167 Додатковий рядок (Готівка) 1166 Сальдо за Дт рах. 30 Додатковий рядок (Рахунки в банках) 1167 Сальдо за Дт рах. 31 Витрати майбутніх періодів 1170 Сальдо за Дт рах. 39 Інші оборотні активи 1190 Сальдо за Дт субрах. 331, 332, 643 і 644 Усього за розділом II 1195 Ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1120 + ряд. 1125 + ряд. 1130 + ряд. 1135 + ряд. 1140 + ряд. 1145 + ряд. 1155 + ряд. 1160 + ряд. 1165 + ряд. 1170 + ряд. 1190 III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 Сальдо за Дт рах. 286 Баланс 1300 Ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200 ПАСИВ БАЛАНСУ I. Власний капітал Зареєстрований капітал 1400 Сальдо за Кт рах. 40, 41 Капітал у дооцінках 1405 Сальдо за Кт субрах. 423 Додатковий капітал 1410 Сальдо за Кт субрах. 421 Сальдо за Кт субрах. 422 Сальдо за Кт субрах. 424, 425 Додатковий рядок (Емісійний дохід) 1411 Сальдо за Кт субрах. 421 Резервний капітал 1415 Сальдо за Кт рах. 43 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 Сальдо за Кт субрах. 441 та рах. 79 (сальдо за Дт субрах. 442, 443 і рах. 79) Неоплачений капітал 1425 Сальдо за Дт рах. 46 Вилучений капітал 1430 Сальдо за Дт рах. 45 

       

      



31 Продовження табл. 5 1 2 3 Додатковий рядок (Інші резерви) 1435 Сальдо за Кт субрах. 426 Усього за розділом I 1495 Ряд. 1400 + ряд. 1405 + ряд. 1410 + ряд. 1415 + ряд. 1435 + ряд. 1420 (прибуток) (- ряд. 1420 (збиток)) - ряд. 1425 - ряд. 1430 II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання* (У цьому рядку відображаються відстрочені податкові зобов’язання, визначені згідно з П(С)БО 17) 
1500 Сальдо за Кт рах. 54 

Додатковий рядок (Пенсійні зобов’язання) 1505 Сальдо за Кт субрах. 472 Довгострокові кредити банків 1510 Сальдо за Кт субрах. 501, 502, 503 і 504 Інші довгострокові зобов’язання 1515 Сальдо за Кт субрах. 505 і 506, рах. 51, 52, 53, 55 Довгострокові забезпечення 1520 Сальдо за Кт субрах. 473, 474, 478 (у частині довгострокових забезпечень) Додатковий рядок (Довгострокові забезпечення виплат персоналу) 1521 Сальдо за Кт субрах. 474 (у частині довгострокових забезпечень виплат персоналу) Цільове фінансування 1525 Сальдо за Кт рах. 48 Додатковий рядок (Благодійна допомога) 1526 Сальдо за Кт субрах. 483 Усього за розділом II 1595 Ряд. 1500 + ряд. 1505 + ряд. 1510 + ряд. 1515 + ряд. 1520 + ряд. 1525  III. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 Сальдо за Кт рах. 31 (овердрафт) та 60 Додатковий рядок (Векселі видані) 1605 Сальдо за Кт рах. 62 Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 Сальдо за Кт рах. 61 
за товари, роботи, послуги 1615 Сальдо за Кт рах. 63 розрахунками з бюджетом 1620 Сальдо за Кт субрах. 641 і 642 

       

      



32 Продовження табл. 5 1 2 3 у тому числі з податку на прибуток 1621 Сальдо за Кт субрах. 641 розрахунками  зі страхування 1625 Сальдо за Кт рах. 65 розрахунками з оплати праці 1630 Сальдо за Кт рах. 66 Додатковий рядок (Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами) 1635 Сальдо за Кт субрах. 681 
Додатковий рядок (Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками) 1640 Сальдо за Кт рах. 67 
Додатковий рядок (Поточна кредиторська заборгованість за внутрішніми розрахунками) 1645 Сальдо за Кт субрах. 682 і 683 
Поточні забезпечення 1660 Сальдо за Кт субрах. 471, 477, 473, 474 (у частині поточних забезпечень) Доходи майбутніх періодів 1665 Сальдо за Кт рах. 69 Інші поточні зобов’язання 1690 Сальдо за Кт субрах. 372, 378, 643, 644, 684 і 685 Усього за розділом III 1695 Ряд. 1600 + ряд. 1605 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1635 + ряд. 1640 + ряд. 1645 + ряд. 1660 + ряд. 1665 + ряд. 1690 IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 Сальдо за Кт субрах. 680 
Баланс 1900 Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700 Примітка. В таблиці незазначені деякі додаткові статті, призначені для вузького кола підприємств (наприклад, для підприємств страхової діяльності), а також додатковий розділ V пасиву Балансу, виділений для відображення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (рядок 1800).  

       

      



33     План  1. Економічна сутність прибутку та підходи до його визначення 2. Загальні принципи визнання доходів та витрат як елементів звіту про фінансові результати 3. Загальна характеристика звіту про фінансові результати  4. Порядок складання звіту про фінансові результати підприємствами України  1. Економічна сутність прибутку та підходи до його визначення В системі цілей, які висуваються власниками та керівниками будь-якого підприємства, генерування прибутку без сумніву займає центральне місце. Проте, характеризуючи результативність діяльності підприємства у звітному періоді, правильніше використовувати термін «фінансові результати», а не прибуток. Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (товарів, послуг). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності та послуги допоміжних виробництв і господарств. На підприємстві можливі доходи, втрати, які не пов'язані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків, –- це фінансові результати, отримані від інвестиційної та фінансової діяльності, а також результати, пов'язані з надзвичайними подіями. У літературі описані декілька підходів до визначення прибутку. Два з них – з умовними назвами «економічний прибуток» і «бухгалтерський прибуток» – можна розглядати як базові. У рамках економічного підходу прибуток (збиток) трактується як приріст (зменшення) капіталу власників, яке мас місце у звітному періоді. Таке економічне визначення прибутку просте та наочне з позиції будь-якого економіста, для бухгалтера є надто неконкретним. Наведене визначення має низку спірних моментів, які виникають у ході його практичної реалізації та виявляються при розгляді факторів зміни капіталу з урахуванням правил та процедур бухгалтерського обліку і тим самим ускладнюють інтерпретацію цієї категорії. Такі спірні моменти стосуються і характеристик сутності цієї категорії 
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34 (наприклад, чи будь-які зміни власного капіталу можна розглядати як прибуток), і можливості їх оцінки (тобто наскільки реально піддається кількісній оцінці та чи інша компонента прибутку). Власний капітал наводиться в першому розділі пасиву балансу. Нескладно узагальнити найбільш значимі способи його збільшення: додаткові внески власників (наприклад, емісія акцій), безкоштовно отримані активи (матеріальні, грошові кошти тощо), переоцінка активів (наприклад, з причини інфляції), зміна кон'юнктури на ринку капіталу (наприклад, зростання вартості акцій компанії), перевищення доходів від основної діяльності над витратами. У принципі, лише останній спосіб безсумнівно може трактуватися як причина виникнення прибутку; що до інших способів, то інтерпретація викликаних ними змін капіталу як основних складових прибутку не є безсумнівною. Враховуючи згадану особливість факторів зміни капіталу, можна сформулювати інше визначення прибутку. В рамках бухгалтерського підходу визначення прибутку формується так. Прибуток – це позитивна різниця між доходами підприємства, під якими розуміється прирощення сукупної вартісної оцінки їх активів, що супроводжується збільшенням капіталу власників, та його витратами, під якими розуміється зниження сукупної вартісної оцінки активів, яке супроводжується зменшенням капіталу власників за винятком результатів операцій, пов'язаних із цільовою зміною власного капіталу. Під операціями з цільової зміни власного капіталу розуміють: додаткові внески власників, додаткову емісія, доброчинні внески, безповоротне фінансування, виплату дивідендів, вилучення капіталу власниками, переоцінка активу, яка має на меті протидію зниженню економічному потенціалу підприємства внаслідок інфляції. Підкреслимо, що в наведеному визначенні йдеться саме про вартісну оцінку, яка може збільшитися або за рахунок фізичного збільшення активів (наприклад, надходження виручки від продажу продукції), або за рахунок збільшення вартості окремого активу внаслідок зміни кон'юнктури ринку (наприклад, зростання вартості акцій на ринку цінних паперів). Обидва наведених визначення можуть застосуватися, але з позицій практичної реалізації, тобто розрахунку прибутку, саме друге визначення видається найбільш бажаним.   2. Загальні принципи визнання доходів та витрат як елементів звіту про фінансові результати 

       

      



35 Основними елементами звіту про фінансові результати є доходи та витрати. Зіставлення доходів і витрат, визнаних у звіті про фінансові результати, дає змогу визначити чистий результат (прибуток або збиток) діяльності підприємства за звітний період. Критерії визнання доходів встановлені П(С)БО 15 «Доходи», витрат – П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати». Доходи – це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників). Не є доходами такі надходження від інших осіб: 
− сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів; 
− сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 
− сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 
− сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором; 
− надходження, що належать іншим особам. Витрати – це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття ак-тивів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником). Витрати визнаються у звіті про фінансові результати: 
− на момент зменшення активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками) за умови, що оцінку витрат можна достовірно визначити; 
− на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди, пов'язані з використанням відповідного активу; 
− негайно, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню їх як активу балансу. Витрати слід негайно визнавати у звіті про фінансові результати, якщо: 
− видатки не надають майбутніх економічних вигід; 
− економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як актив балансу; 

       

      



36 
− виникають зобов'язання без визнання активу. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку на підставі принципів нарахування та відповідності. Відповідно до цих принципів доходи і витрати визнаються, коли вони відбуваються, а не тоді, коли отримуються чи сплачуються грошові кошти, і відображаються в бухгалтерському обліку та звіті про фінансові результати тих періодів, до яких належать. Крім того, витрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі прямого зв'язку між ними та отриманими доходами. У звіті про фінансові результати розкривається інформація також про прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період. Збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати. Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства. Сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками).  3. Загальна характеристика звіту про фінансові результати  Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) – звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід. Форма і зміст цього компоненту фінансової звітності визначені НП(С)БО 1. Метою складання звіту є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (Форма №2) складається із чотирьох розділів (табл. 6). Таблиця 6 Структура Звіту про фінансові результати  (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)  Розділ Призначення Підприємства, які надають інформацію 1 2 3 1. Фінансові результати Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду Всі підприємства, крім банків та бюджетних установ   

       

      



37 Продовження табл. 6 1 2 3 2. Сукупний дохід Наведення інформація про інший сукупний дохід та розрахунок сукупного доходу підприємства, отриманого у звітному періоді 
Всі підприємства, крім банків та бюджетних установ   

1. Елементи операційних витрат Класифікація операційних витрат звітного періоду за економічними елементами  Всі підприємства, крім банків та бюджетних установ   2. Розрахунок показників прибутковості акцій Інформація про прибуток та дивіденди, які припадають на одну акцію Акціонерні товариства, прості акції або потенційно прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій   Перший розділ «Фінансові результати» містить інформацію про доходи, отримані підприємством за звітний період, та витрати, здійснені для отримання таких доходів, а також про прибутки (збитки) підприємства.  В ньому виділені статті, які дають змогу визначити фінансовий результат від різних видів діяльності.  Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна діяльність – це операції, пов'язані з ви-робництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства та забезпечують основну частку його доходу. Для торговельного підприємства такими будуть операції з придбання та реалізації товарів, для виробничого – придбання матеріалів і сировини, виготовлення продукції та її реалізації, для інвестиційної компанії – формування портфеля інвестицій тощо. Витрати, пов'язані з основною діяльністю, розрізняють за функціями – виробництво, управління, збут та ін. Інша операційна діяльність – це операції, які супроводжують основну діяльність, але не належать до інвестиційної та фінансової діяльності. Прикладом таких операцій с реалізація зайвих товарно-матеріальних 

       

      



38 цінностей, списання безнадійної кредиторської та дебіторської заборгованості, надання послуг, які не є основною діяльністю підприємства, наприклад, послуг з оренди, транспортних послуг тощо. Інвестиційною діяльністю вважають придбання та реалізацію необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів. Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. Враховуючи класифікацію доходів і витрат за видами діяльності та функціями побудований перший розділ звіту про фінансові результати (табл. 1). Таблиця 7 Структура першого розділу Звіту про фінансові результати  (Звіту про сукупний дохід)  Стаття І розділу Код      рядка Види діяльності 1 2 3 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 Виробництво 
Операційн

а діяльніст
ь Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 Валовий: прибуток 2090 збиток 2095 Інші операційні доходи 2120 Інша операційна Адміністративні витрати 2130 Управління Витрати на збут 2150 Збут Інші операційні витрати 2180 Інша операційна Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток  2190  збиток 2195  Дохід від участі в капіталі 2200 Фінансова 

Інша діяль
ність Інші фінансові доходи 2220 Фінансова Інші доходи 2240 Інвестиційна Фінансові витрати 2250 Фінансова Втрати від участі в капіталі 2255 Фінансова Інші витрати 2270 Інвестиційна 

       

      



39 Продовження табл. 7 1 2 3 4 Фінансовий результат до оподаткування: прибуток  2290   збиток 2295   Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування  2305   Чистий фінансовий результат: прибуток  2350   збиток 2355    Призначення першого розділу звіту про фінансові результати полягає у визначенні чистого фінансового результату (прибутку чи збитку) звітного періоду. Він формується поступово протягом фінан-сово-господарського року від усіх видів діяльності. З цією метою у звіті про фінансові результати передбачено послідовне зіставлення його статей.  Другий розділ «Сукупний дохід» містить інформацію про інший сукупний дохід та розрахунок сукупного доходу підприємства, отриманого у звітному періоді Загальна сума сукупного доходу включає: 
− чистий прибуток/збиток (підсумок р. І «Фінансові результати» Звіту про фінансові результати); 
− дооцінку (уцінку) необоротних активів і фінансових інструментів, накопичені курсові різниці, частку іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств й інший сукупний дохід, зменшені на суму податку на прибуток. Третій розділ Звіту про фінансові результати «Елементи операційних витрат» дає можливість провести необхідний аналіз структури витрат на виробництво, управління, збут та інших операційних витрат за економічними елементами. Цей розділ враховує вимоги МСФЗ щодо обов'язкового розкриття інформації про елементи витрат під час використання формату звіту про прибутки та збитки на підставі класифікації витрат за функціями і стосується витрат на операційну діяльність в цілому (включаючи собівартість реалізації, адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати). У розділі II звіту про фінансові результати операційні витрати (на 

       

      



40 виробництво, збут, управління та інші операційні витрати) надаються в розрізі економних елементів (рис. 3).             Рис. 3. Взаємозв’язок класифікації операційних витрат за функціями та економічними елементами  Четвертий розділ Звіту про фінансові результати «Розрахунок показників прибутковості акцій» стосується лише акціонерних товариств, прості або потенційно прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, у тому числі таких товариств, які перебувають у процесі випуску таких акцій. Цей розділ відповідає вимогам Міжнародного стандарту фінансової звітності 33 «Прибуток на акцію».   4. Порядок складання звіту про фінансові результати підприємствами України Звіт заповнюють у тисячах гривень без десяткових знаків. Показники розділу IV «Розрахунок показників прибутковості акцій» зазначають в гривнях із копійками. Це випливає із положень П(С)БО 24 «Прибуток на акцію». Показники про податок на прибуток, витрати та збитки, собівартість, вирахування з доходу наводять у дужках. Те, як заповнювати кожен рядок форми №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)» докладно визначено у розділі 

Операційні витрати Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Адміністративні витрати 
Інші операційні витрати 

Елементи операційних витрат  витрати Матеріальні витрати Витрати на оплату праці 
Амортизація Інші операційні витрати  

Відрахування ЄСВ Витрати на збут 

       

      



41 ІІІ «Зміст статей Звіту про фінансові результати» Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. №433. Наведемо постатейний аналіз Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), опускаючи деякі додаткові статті, що містяться в додатку 3 до НП(С)БО 1 та стосуються вузького кола підприємств (табл. 8). Таблиця 8 Постатейний аналіз Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2) за  змістом та джерелом отримання інформації  Найменування статті Код рядка Джерело інформації  для заповнення Примітка 1 2 3 4 Розділ I. Фінансові результати Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
2000 Обороти за Дт субрах. 701, 702 і 703 з Кт субрах. 791 мінус оборот за Кт субрах. 704 і Дт субрах. 791 

Відображається чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто дохід (виручка) від реалізації за вирахуванням наданих знижок, повернення проданих товарів, непрямих податків (ПДВ, акцизного податку), інших податків і зборів, що сплачуються з обороту Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)* 
2050 Обороти за Кт субрах. 901, 902, 903 з Дт субрах. 791 Відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Показник наводиться в дужках * Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з П(С)БО 9, П(С)БО 16 і П(С)БО 30. Валовий: прибуток  2090  Ряд. 2000 - ряд. 2050  Додатний результат збиток 2095 Ряд. 2000 - ряд. 2050 Від’ємний результат.  Наводиться в дужках 

       

      



42 Продовження табл. 8 1 2 3 4 Інші операційні доходи 2120 Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791 Відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів, операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття тощо. Дохід указується без урахування ПДВ, акцизного податку та інших непрямих податків і зборів. До цієї статті сільськогосподарські підприємства та власники підсобних господарств уключають дохід від первісного визнання біологічних активів (БА) та сільськогосподарської продукції і дохід від зміни вартості БА  Додатковий рядок (Дохід від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю) 
2121 Обороти за Кт субрах. 710 з Дт рах. 16, 21 (у частині доходів від зміни вартості активів) 

Відображається дохід від зміни вартості БА та сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті с.г. діяльності.  Не бере участі в розрахунку фінансового результату  Додатковий рядок (Дохід від первісного визнання БА та с.г. продукції) 
2122 Обороти за Кт субрах. 710 з Дт рах. 23 (у частині доходів від первісного визнання БА та с.г. продукції) 

Відображається дохід від первісного визнання БА та сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті с.г. діяльності. Не бере участі в розрахунку фінансового результату  

       

      



43 Продовження табл. 8 1 2 3 4 Адміністративні витрати 2130 Обороти за Кт рах. 92 з Дт субрах. 791 Відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Показник наводиться в дужках Витрати на збут 2150 Обороти за Кт рах. 93 з Дт субрах. 791 Відображаються витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), –  витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом, рекламу, доставку продукції споживачам тощо. Показник наводиться в дужках Інші операційні витрати 2180 Обороти за Кт рах. 94 з Дт субрах. 791 Відображається собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття, відрахування на створення резерву сумнівних боргів, суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості, втрати від операційних курсових різниць, втрати від знецінення запасів, визнані економічні санкції, відрахування на забезпечення майбутніх операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг). У цій статті наводяться також витрати від первісного визнання БА та с.г. продукції, а також витрати від зміни вартості БА. Показник наводиться в дужках 

       

      



44 Продовження табл. 8 1 2 3 4 Додатковий рядок (Витрати від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю) 
2181 Обороти за Дт субрах. 940 з Кт рах. 16, 21 (у частині витрат від зміни вартості активів) 

Відображаються витрати від зміни вартості активів та сільськогосподарської продукції, що оцінюються за справедливою вартістю. Показник наводиться в дужках. Не бере участі в розрахунку фінансового результату  Додатковий рядок (Витрати від первісного визнання БА та с.г.  продукції) 
2182 Обороти за Дт субрах. 940 з Кт рах. 23 (у частині витрат від первісного визнання БА та с.г. продукції) 

Відображаються витрати від первинного визнання БА та с.г. продукції, отриманих у результаті с.г. діяльності. Показник наводиться в дужках. Не бере участі в розрахунку фінансового результату  Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 
2190 Ряд. 2090 + ряд. 2120 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180 або ряд. 2120 - ряд. 2095 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180 

Додатний результат 
збиток 2195 Від’ємний результат. Наводиться в дужках Дохід від участі в капіталі 2200 Обороти за Дт рах. 72 з Кт субрах. 792 Відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі Інші фінансові доходи 2220 Обороти за Дт рах. 73 з Кт субрах. 792 Відображаються дивіденди, проценти та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, що обліковуються за методом участі в капіталі) 

       

      



45 Продовження табл. 8 1 2 3 4 Інші доходи 2240 Обороти за Дт рах. 74 з Кт субрах. 793 Відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій, дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. Дохід указуєть-ся без урахування ПДВ, акцизного податку та інших непрямих податків і зборів Додатковий рядок (Дохід від благодійної допомоги) 
2241 Обороти за Кт субрах. 718, 745 з Дт субрах. 483 Відображається окремо дохід від отриманої у вигляді коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від обкладення ПДВ. Не бере участі в розрахунку фінансового результату  Фінансові витрати 2250 Обороти за Кт рах. 95 з Дт субрах. 792 Відображаються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані з позиками (крім фінансових витрат, що включаються до собівартості кваліфікаційних активів згідно з П(С)БО 31). Показник наводиться в дужках Втрати від участі в капіталі 2255 Обороти за Кт рах. 96 з Дт субрах. 792 Відображається збиток, понесений у зв’язку з інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприєм-ства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі. Показник наводиться в дужках Інші витрати 2270 Обороти за Кт рах. 97 з Дт субрах. 793 Відображається собівартість реалізації фінансових інвестицій, втрати від неопераційних курсових різниць, втрати від уцінки  

       

      



46 Продовження табл. 8 1 2 3 4    фінансових інвестицій та необоротних активів, інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. Показник наводиться в дужках Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 
2290 Ряд. 2190 + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270 або ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2195 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270 

Додатний результат 
збиток 2295 Від’ємний результат. Наводиться в дужках 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 Обороти за Кт субрах. 981 з Дт рах. 79 Відображається сума податку на прибуток, визначена згідно з П(С)БО 17.  Показник наводиться в дужках Обороти за Кт рах. 79 з Дт субрах. 981 Відображається сума доходу з податку на прибуток підприємства Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 

2305 Відображається відповідно прибуток чи збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток чи збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, які утворюють припинену діяльність, оцінюються за чистою вартістю реалізації та визначаються відповідно до П(С)БО 27. Сума збитку наводиться в дужках Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 Ряд. 2290 ± ряд. 2300 ± ряд. 2305 або ряд. 2295 ± ряд. 2300 ± ряд. 2305 
Додатний результат 

збиток 2355 Від’ємний результат. Наводиться в дужках 

       

      



47 Продовження табл. 8  1 2 3 4 Розділ II. Сукупний дохід Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 Різниця між сальдо на кінець і на початок звітного періоду за субрах. 423 (у частині переоцінки необоротних активів) 
Відображається сума зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) ОЗ і НА, переоцінених відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 8. Зверніть увагу: до цього рядка повинна потрапляти тільки сума доо-цінки (уцінки), яка збільшує (зменшує) додатковий капітал. Якщо ж дооцінка (уцінка) необоротних активів від обра-жається у складі доходів (витрат), вона відображенню в цьому рядку не підлягає  Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 Різниця між сальдо на кінець та на початок звітного періоду за субрах. 423 (у частині переоцінки фінансових інструментів) 
Відображається сума зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, переоцінених відповідно до П(С)БО 13. Оскільки Інструкція № 291 приписує відображати як переоцінку необоротних активів, так і переоцінку фінансових інструментів на субрах. 423, для зручності заповнення вказаних рядків доцільно відкрити до субрах. 423 окремі аналітичні рахунки Накопичені курсові різниці 2410 Курсові різниці, що виникають при перерахунку показників фінансової звітності дочірніх підприємств, розташованих за межами України, у валюту України, які згідно з вимогами п. 17 П(С)БО 20 визначаються відповідно до П(С)БО 21, відображаються в консолідованому Балансі в додатковому рядку 1412 «Накопичені курсові різниці». Відповідно такі різниці повинні наводитися і в консолідованому Звіті про фінансові результати за формою № 2-к у його рядку 2410. Тому вважаємо, що в аналогічному рядку форми № 2 завжди проставляється прочерк. 

       

      



48 Продовження табл. 8 1 2 3 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 
2415 Відображається зміна суми частки іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств у сумі зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування за звітний період (крім змін за рахунок чистого прибутку (збитку), визначеного на підставі П(С)БО 12) Інший сукупний дохід* 2445 Відображаються доходи та витрати, не включені до фінансових результатів підприємства у звітному періоді * Докладніше складові іншого сукупного доходу описані в параграфі 7 МСБО 1. Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 Алгебраїчна сума рядків 2400 — 2445 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 
2455 Відображається сума податку на прибуток, пов’язаного з іншим сукупним доходом (наприклад, податок на прибуток, що нараховується при безоплатному отриманні необоротних  активів за Дт субрах. 424) Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 Ряд. 2450 - ряд. 2455 

Сукупний дохід 2465 Алгебраїчна сума рядків 2460 і 2350 (або 2355) Розділ IIІ. Елементи операційних витрат Матеріальні витрати 2500 Обороти за Дт рах. 80 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих запасів та товарів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28 Витрати на оплату праці 2505 Обороти за Дт рах. 81 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 66 і субрах. 471 (у частині сум забезпечень виплат відпусток), 477 Відрахування на соціальні заходи 2510 Обороти за Дт рах. 82 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 65 і субрах. 471 (у частині сум страхових внесків від забезпечень виплат відпусток), 472, 477 Амортизація 2515 Обороти за Дт рах. 83 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 13 

       

      



49 Продовження табл. 8 1 2 3 Інші операційні витрати 2520 Обороти за Дт рах. 84 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих товарів та запасів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, субрах. 473, 474 (тобто всі витрати операційної діяльності, не відображені в рядках 2500-2515, крім внутрішнього обороту, а також собівартості реалізованих товарів і запасів) Разом 2550 Ряд. 2500 + ряд. 2505 + ряд. 2510 + ряд. 2515 + ряд. 2520 Розділ IV. Розрахунок показників прибутковості акцій Середньорічна кількість простих акцій 2600 (Кількість простих акцій в обігу х Число днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу : Кількість днів (місяців) у звітному році) Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 Ряд. 2600 Форми № 2 + Середньорічна кількість простих акцій, що надійдуть в обіг у разі конвертації всіх розбавляючих потенційних простих акцій Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (Ряд. 2350 (ряд. 2355) Форми № 2 - Дивіденди на привілейовані акції) : ряд. 2600 Форми № 2 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 Скоригований чистий прибуток (збиток) : ряд. 2605 Форми № 2 Дивіденди на одну просту  акцію 2650 Сума оголошених дивідендів : Кількість простих акцій, за якими виплачуються дивіденди       План 1. Зміст та призначення звіту про рух грошових коштів.  2. Порядок складання звіту про рух грошових коштів підприємствами України.  
    Звіт про рух грошових коштів  Тема 4. 

       

      



50 Форма і склад статей Звіту про рух грошових коштів визначається Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» і наводиться у додатку 1 цього НП(С)БО. Звіт про рух грошових коштів надається лише у складi річної фінансової звітності всіма суб'єктами господарювання окрім банків, бюджетних установ, суб'єктів малого підприємництва, представництв іноземних сyб'єктів господарської діяльності (згiдно п.2 розділу IІ НПБО-1). Підприємство може на свій розсуд заповнити в річній звітності або форму № 3 (зa прямим методом), абo форму № 3-н (зa непрямим методом). Більшість бухгалтерів використовують прямий метод заповнення Звіту. Щоб дані Звіту можна було порівняти, вони наводяться у формі №3 не лише за звітний період (графа 3), а й за аналогічний період попереднього року (графа 4). Причому до графи 4 Звіту повинні переноситися показники з графи 3 форми №3 за попередній рік. Звіт про рух грошових коштів, заповнюється в тисячах гривень без десяткових знаків. Мета складання звіту – надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання Звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту. У Звіті про рух грошових коштів розгорнуто наводяться суми надходжень та видатків коштів підприємства, що виникають як результат операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду. Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються. Якщо рух коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі статей щодо відповідних видів діяльності. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до Звіту про рух грошових коштів. 

       

      



51 У Звіті про рух грошових коштів, складеному за прямим методом, рух коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку. Те, як заповнювати кожен рядок форми №3 «Звіт про рух грошових коштів», докладно викладено у розділі ІV «Зміст статей Звіту про рух грошових коштів» Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. №433.  3. Порядок складання звіту про рух грошових коштів підприємствами України  Те, як заповнювати кожен рядок форми №3 «Звіт про рух грошових коштів», докладно викладено у розділі ІV «Зміст статей Звіту про рух грошових коштів» Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. №433. Враховуючи те, що більшість бухгалтерів використовують прямий метод заповнення Звіту про рух грошових коштів розглянемо методику складання даної форми в табл. 9. Таблиця 9 Постатейний аналіз Звіту про рух грошових коштів  (форма № 3) за прямим методом  Назва статті Код рядка Джерело інформації Коментарі з урахуванням Методрекомендацій № 433 1 2 3 4 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:       Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
3000 Аналітичні дані Кт рахунків 36, 681 (у частині отриманих передплат) та 70 у кореспонденції з Дт рахунків 30, 31 

Тут відображають грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), платежів за оренду інвестиційної нерухомості з урахуванням відповідних вирахувань з доходу. Основною прийнято вважати ту діяльність, для здійснення якої компанія створювалася і від якої вона отримує левову частку доходу. 

       

      



52 Продовження табл. 9 1 2 3 4   Так, будівельні компанії-підрядники тут показувати-муть кошти від виконання будівельно-монтажних робіт замовникам. Торгівельні –  від продажу товарів, тощо. Зауважте: якщо аванси наводяться в додатковій статті, у цьому рядку такі суми не зазначають Повернення податків і зборів 3005 Аналітичні дані Кт рахунка 64 в кореспонденції з Дт рахунка 31 Показують одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми податків і зборів у тому числі податку на додану вартість 3006 Кореспонденція  Кт відповідного субрахунку до рахунка 64 з Дт 31 Наводять суму бюджетного відшкодування ПДВ із бюджету Цільового фінансування 3010 Аналітичні дані з Кт 48 у кореспон-денції з Дт 30, 31  (у частині надход-жень для операційної діяльності) 
Зазначають суму надходжень із бюджету, державних цільових фондів, а також інших осіб для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства Інші надходження 3095 Аналітичні дані Дт 30, 31 Показують інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, для відображення яких за ознаками суттєвості неможливо виділити окрему статтю, або не включені в попередні статті звіту про рух коштів у резуль-таті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборот-них активів, надходження від діяльності обслуговуючих господарств тощо   

       

      



53 Продовження табл. 9 1 2 3 4 Витрачання на оплату:    Товарів (робіт, послуг) 
3100 Аналітичні дані Дт рахунків 63, 68, 371 (у частині отриманих передплат) у кореспонденції з Кт рахунків 30, 31 

Наводять із мінусом суму грошей, сплачених постачальникам і підрядникам за одержані ТМЦ, прийняті роботи та надані послуги Праці 3105 Аналітичні дані Дт 66 у кореспонденції з Кт 30, 31  Показують із мінусом суму коштів, сплачених як оплата за виконану роботу, а також суми допомоги, винагород тощо. Зауважте, вважаємо, тут не зазначають грошових винагород за ЦПД, тому що такі найманці не є працівниками в розумінні трудового законодавства Відрахувань на соціальні заходи 3110 Аналітичні дані Дт 65 у кореспонденції з Кт 30, 31  Місце для суми сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (зазначають із мінусом) Зобов'язань з податків і зборів 3115 Аналітичні дані Дт 64 у кореспонденції з Кт 30, 31  Відображають загальну суму сплачених до бюджету податків і зборів, у тому числі авансових платежів із податку на прибуток Інші витрачання 3190 Аналітичні дані за Кт 30, 31  Наводять суму використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, для відображення якої за ознаками суттєвості неможливо виділити окрему статтю, або яка не включена у попередні статті Форми № 3 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3000 + 3005 + 3010 + 3015 + 3020 + 3025 + 3035 + 3040 + 3045 + 3050 + 3055 + 3095 - (3100 + 3105 + 3110 + 3115 + 3135 + 3140 + 3145 + 3150 + 3155+ 3190)  

       

      



54 Продовження табл. 9 1 2 3 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:       фінансових інвестицій 3200 Аналітичні дані Кт 37 (Кт 74, якщо відображали напряму) у кореспонденції з Дт 30, 31 
Показують суму грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств необоротних активів 3205 Аналітичні дані Кт 377, 742 у кореспонденції з Дт 30, 31 Відображають надходження грошових коштів від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (окрім фінансових інвестицій) Надходження від отриманих: відсотків 3215 Аналітичні дані Кт 373 у кореспонденції з Дт 30, 31 Зазначають надходження грошей у вигляді відсотків за позиками іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо дивідендів 3220 Аналітичні дані Кт 373 у кореспонденції з Дт 30, 31 Місце для суми отриманих грошима дивідендів (окрім виплат за інструментами, які визнаються еквівалентами грошових коштів, або утримуються для дилерських чи торговельних цілей) Надходження від деривативів 3225 Аналітичні дані Кт 379 у кореспонденції з Дт 30, 31 Показують надходження грошей, зокрема від ф’ючерсних, форвардних контрактів, контрактів «своп» та опціонів (за винятком тих контрактів, які укладаються в  

       

      



55 Продовження табл. 9 1 2 3 4   рамках основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікують як фінансову діяльність) Інші надходження 3250 Аналітичні дані Дт 30, 31 Відображають надходження, для яких за ознаками суттєвості неможливо виділити окрему статтю, або які не включені в попередні статті цього розділу звіту  Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій 3255 Аналітичні дані Дт 14, 35 у кореспонденції з Кт 30, 31 Наводять витрати грошей на придбання акцій або боргових зобов’язань інших підпри-ємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей) необоротних активів 3260 Аналітичні дані Дт 377, 63, 68 у кореспонденції з Кт 30, 31 Показують виплати грошей для придбання (створення) ОЗ, нематактивів та інших НА (окрім фінансових інвестицій). У цій статті також відобража-ють суми сплачених відсотків, які капіталізуються в первісну вартість кваліфікованих НА Виплати за деривативами 3270 Аналітичні дані Дт 379 у кореспонденції з Кт 30, 31 Заносять суми коштів, сплачених за деривативами, зокрема ф’ючерсними контрактами, форвардними контрактами, контрактами «своп» та опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність) 

       

      



56 Продовження табл. 9 1 2 3 4 Інші платежі 3290 Аналітичні дані Кт 30, 31 Показують інші платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості неможливо виділити окрему статтю, або які не включені в попередні статті цього розділу звіту про рух грошових коштів Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3200 + 3205 + 3215 + 3220 + 3225 + 3230 + 3235 + 3250 + - (3255 + 3260 + 3270 + 3275 + 3280 + 3290)  III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: 3300 Аналітичні дані Кт 46 у кореспонденції з Дт 30, 31 Заносять суму надходжень коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу Власного капіталу Отримання позик 3305 Аналітичні дані Кт 60, 62, 50 у кореспонденції з Дт 30, 31 Показують отримання грошей як позики, видачі векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операційною й інвестиційною діяльністю) Інші надходження 3340 Аналітичні дані Дт 30, 31 Інші надходження грошей, для відображення яких за ознаками суттєвості неможливо було виділити окрему статтю, або які не включені в попередні статті цього розділу Форми № 3 Витрачання на 3345 Аналітичні дані Дт 45 у кореспонденції з Кт 30, 31 Показують грошові виплати на придбання (викуп) власних акцій Викуп власних акцій Погашення позик 3350 Аналітичні дані Дт 60, 50 у кореспонденції з Кт 30, 31 Наводять суми грошей, витрачених на повернення раніше отриманих запозичень 

       

      



57 Продовження табл. 9 1 2 3 4 Сплату дивідендів 3355 Аналітичні дані Дт 67 у кореспонденції з Кт 30, 31 Зазначають суму дивідендів, виплачених грошима Інші платежі 3390 Аналітичні дані Кт 30, 31 Показують інші грошові витрачання, для відображення яких за ознаками суттєвості неможливо було виділити окрему статтю, або які не включені в попередні статті цього розділу Форми № 3 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3300 + 3305 + 3310 + 3340 - (3345 + 3350 + 3355 + 3360 + 3365 + 3370 + 3375 + 3390)  Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3195 + (-) 3295 + (-) 3395 Залишок коштів на початок року 3405 Рядок 1165 графи 3 Балансу Наводять суму грошових коштів, відображених у Балансі підприємства на початок звітного періоду Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 
3410 Аналітичні дані рахунків 30, 31 у кореспонденції субрахунків 714, 744, 945, 974 

Відображають суми збільшення або зменшення (наводиться в дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти під час зміни валютних курсів протягом звітного періоду. Залежно від результату перерахунку, суму зазначають із плюсом або з мінусом Залишок коштів на кінець року 3415 3405 +(-) 3400 +(-) 3410 Має дорівнювати рядку 1165 графи 4 Балансу  

       

      



58     План 1. Зміст та призначення звіту про власний капітал. Складові власного капіталу.  2. Порядок складання звіту про власний капітал.   1. Зміст та призначення звіту про власний капітал. Складові власного капіталу. Звіт про власний капітал є компонентом річної фінансової звітності. Мета звіту – надання користувачам достовірної інформації про зміни в капіталі підприємства впродовж звітного періоду. У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту про власний капітал, призначених для наведення складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені у розділі I «Власний капітал» Балансу (Звіту про фінансовий стан).  Сума власного капіталу на початок періоду може бути скоригована у результаті зміни облікової політики або виправлення помилок попередніх періодів. Звіт про власний капітал являє собою таблицю, побудовану за шаховим принципом, у якій у графах указано джерела формування власного капіталу, а у рядках – інформація про зміну складових власного капіталу у розрізі джерел формування впродовж звітного періоду. Звіт заповнюється в тисячах гривень, у цілих числах. Складовими власного капіталу є: 
− зареєстрований (пайовий) капітал; 
− капітал у дооцінках; 
− додатковий капітал; 
− резервний капітал; 
− нерозподілені прибутки (непокриті збитки); 
− вилучений капітал; 
− неоплачений капітал. 

Звіт про власний капітал     Тема 5.        

      



59 2. Порядок складання звіту про власний капітал   Заповнення кожного рядка форми №4 «Звіт про власний капітал», докладно викладено у розділі V «Зміст статей Звіту про власний капітал» Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. №433. Розглянемо порядок заповнення Звіту про власний капітал у розрізі статей Звіту (табл. 10). Разом із тим зазначимо, що показники у Звіті наводять у тисячах гривень, а показники, які відображають зменшення власного капіталу, наводять у дужках. Таблиця 10 Постатейний аналіз Звіту про власний капітал (форма 4)  Назва статті Звіту Код Дані для заповнення Пояснення 1 2 3 4 Залишок на початок року 4000 сальдо рахунків 40-45 на початок звітного року Відображається сума власного капіталу (нескоригований залишок) на початок року (п. 5.4 р. V Методрекомендацій) Коригування Відображаються суми коригувань, передбачені П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у  фінансових звітах» (п. 5.5 р. V Методрекомендацій) Зміна облікової політики 4005 Дт 41, 42, 43, 44, 45 Кт 41, 42, 43, 44, 45  Тут показують інформацію про вплив змін облікової політики. Зокрема, зміна облікових оцінок, що вплинула на статті власного капіталу. Найчастіше такі зміни супроводжуються коригуванням сальдо нерозподіленого прибутку (рахунок 44) на початок звітного року (графа 7). У разі коли суму коригування неможливо достовірно визначити, облікова політика поширюється лише на події й операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики, тобто коригування звітності за минулі періоди не проводиться (пп.12–13 П(С)БО 6) 

       

      



60 Продовження табл. 10 1 2 3 4 Виправлення помилок 4010 Обороти за рахунком 44 Здійснюється коригування сальдо нерозподіленого прибутку (рахунок 44) на початок звітного року у випадку, коли в попередніх роках під час складання фінзвітності були допущені помилки, які впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) (п. 4 П(С)БО 6) Інші зміни 4090 Дт 41, 42, 43, 44, 45 Кт 41, 42, 43, 44, 45 Тут варто відобразити усі ті суми коригувань, які мали місце після звітної дати і впливають на розмір власного капіталу Скоригований залишок на початок року 4095 Сума рядків 4000-4090 за кожною графою Відображається залишок власного капіталу на початок року після внесення відповідних коригувань (п. 5.6 р. V Методрекомендацій). Водночас за цією статтею варто перевірити правильність відображення залишку власного капіталу на початок звітного року після внесення усіх коригувань за кожною графою Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 Дт 79 Кт 441 (Дт 442 Кт 79) Сума чистого прибутку (збитку) із рядків 2350 (2355) зі Звіту про фінансові результати (п. 5.7 р. V Методрекомендацій) наводиться в графі 7 Інший сукупний дохід за звітний період 4110 Обороти за рахунком 42  Відображається сума іншого сукупного доходу за звітний період з ф. №2 (рядок 2460 ). Водночас, якщо інформація про складові іншого сукупного доходу відповідає критеріям суттєвості, така інформація може наводитись у додаткових статтях (п. 5.8 р. V Методрекомендацій). Тут, зокрема, може наводитись інформація про дооцінку (уцінку) необоротних активів (графа 4) тощо 

       

      



61 Продовження табл. 10 1 2 3 4 Розподіл прибутку Наводиться сума виплат власникам (дивіденди), дані про спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу та відрахування до резервного капіталу (п. 5.9 р. V Методрекомендацій). Разом із тим суб’єкти державного (комунального) сектору економіки в додаткових статтях наводять інформацію про суму чистого прибутку, що має бути сплачена до бюджету відповідно до законодавства, дані про спрямування прибутку до спеціальних (цільових) фондів, та на матеріальне заохочення Виплати власникам (дивіденди) 4200 Дт 443 Кт 671 Дт 43 Кт 671 Відображається сума нарахова-них дивідендів учасникам (власникам) за простими та привілейованими акціями (графа 7 та/або графа 6) Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 Дт 443 Кт 40 Наводиться сума зареєстрованих у законодавчому порядку змін у статутному та пайовому капіталі за рахунок розподілу прибутку. Тобто відповідна сума змін наводиться у графі 3 та в дужках у графі 7 Відрахування до резервного капіталу 4210 Дт 443 Кт 43 Відображається сума відрахувань до резервного капіталу, які здійснюються відповідно до установчих документів або законодавства. Сума наводиться в графі 6 і в дужках у графі 7 Внески учасників Наводяться дані про внески до зареєстрованого капіталу підприємства та погашення заборгованості з капіталу (зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення чи зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до зареєстрованого капіталу підприємства) (п. 5.10 р. V Методрекомендацій) Внески до капіталу 4240 Дт 46 Кт 40  Наводяться дані про суми номінальної вартості випущених акцій, часток зареєстрованого статутного капіталу. Відповідна сума наводиться в графі 3 та в дужках у графі 8 

       

      



62 Продовження табл. 10 1 2 3 4  Дт 37 Кт 41 Внесення пайових внесків членів товариства (також відображається у графі 3) Дт 46 Кт 421 Відображається сума емісійного доходу, якщо в договорі із засновниками визначена вартість розміщення акцій вища за номінальну (у графі 5 і в дужках у графі 8) Погашення заборгованості з капіталу 4245 Дт рахунків обліку активів Кт 46  Наводиться сума, фактично внесена учасниками для оплати зареєстрованого статутного та пайового капіталів. Сума фактичного внеску відображається у графі 8 Дт рахунків обліку активів Кт 421, 422 Сума перевищення фактичного внеску над заборгованістю відображається в графі 5 Вилучення капіталу Наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок викупу акцій (часток) власної емісії, перепродажу чи анулювання викуплених акцій (часток), вилучення частки в капіталу, зменшення номінальної вартості акцій, або інші зміни в капіталі, зокрема придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві (п. 5.11 р. V Методрекомендацій) Викуп акцій (часток) 4260 Дт 45 Кт 31, 30, 672 Відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених підприєм-ством у його учасників (графа 9) Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265   Результат перепродажу акцій, викуплених підприємством, відображається в графах 5, 7 і 9 Дт 30, 31 Кт 45  Якщо фактична собівартість викуплених акцій (часток) дорівнює вартості перепродажу, така сума відображається в графі 9.Різниця між фактичною собівартістю викуплених акцій та вартістю повторного їх розміщення у разі перепродажу: 

       

      



63 Продовження табл. 10 1 2 3 4   Дт рахунків обліку активів Кт 421  − якщо вартість перепродажу більша ніж фактична собівартість, сума різниці наводиться у графі 5 Дт 421, 422 Кт 45  − якщо вартість перепродажу менша ніж фактична собівартість акцій (часток), така різниця відображається в графі 9 і в дужках у графі 5 Дт 443 Кт 45 (Дт 442 Кт 45) Якщо фактична собівартість викуплених акцій (часток) перевищує вартість їх повторного розміщення та сума такого перевищення більша наявного кредитового залишку на рах. 421, таке перевищення відображається в графі 7 Анулювання викуплених акцій (часток) 4270   Відображається вплив анулювання викуплених акцій (часток) на різні види власного капіталу залежно від різниці між собівартістю викуплених акцій (часток) і їх номінальною вартістю Дт 40 Кт 45 Номінальна вартість анульованих викуплених акцій (часток) у товариствах зазначається у графі 9 і в дужках у графі 3. Різниця між фактичною собівартістю викуплених акцій (часток) власної емісії над їх номіналом відображається у графах 5 і 9 Дт 421 Кт 45 Якщо фактична собівартість викуплених акцій вища за номінал, сума відображається в дужках у графі 5 та графі 9 Дт 45 Кт 421 Якщо фактична собівартість нижча за номінал, різниця наводиться у графі 5 і в дужках у графі 9 

       

      



64 Продовження табл. 10 1 2 3 4   Дт 44 Кт 45 У випадку коли фактична собівартість викуплених акцій перевищує їх номінальну вартість і сума такого перевищення більша кредитового залишку на субрахунку 421, сума такого перевищення списується за рахунок нерозподіленого прибутку (Інструкція № 291). У Звіті така сума наводиться в графі 9 і в дужках у графі 7 Вилучення частки капіталу 4275   Відображається вилучення частки капіталу на підприємствах іншої форми власності, аніж акціонерні товариства. Ця операція відображається після прийняття рішення про таке вилучення власниками (співзасновниками) товариства, незалежно від того, здійснено фактичний розрахунок активами чи ні Дт 45 Кт 672 Сума частки в капіталі підприємства, щодо якої прийнято рішення про вилучення, наводиться в дужках у графі 9 Дт 40, 41 Кт 672 У разі виходу учасника із товариства сума такої заборгованості відображається в дужках у графі 3 Дт 40 Кт 46 Разом із тим, якщо виходить учасник, який не повністю сплатив свою частку, анульована сума його заборгованості перед товариством відображатиметься в графі 8 і в дужках у графі 3 Дт 441 Кт 672 Нарахована частина прибутку учаснику, який виходить, наводиться в дужках у графі 7 Інші зміни в капіталі: 4290 Наводяться дані про решту змін у власному капіталі підприємства, що не були включені в зазначені вище статті 

       

      



65 Продовження табл. 10 1 2 3 4 Разом змін в капіталі 4295 Сума рядків 4100-4291 за кожною графою Наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума всіх змін Залишок на кінець року 4300 Сальдо на 31 грудня рахунків: 40, 41, 412-422, 423-425, 43, 44, 46, 45 
У цьому рядку за кожним видом капіталу у відповідній графі відображається сума рядків 4095 і 4295 Примітка. Додаткові статті в таблиці не розглядаються.      План 1. Класифікація помилок та методика їх виправлення.  2. Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах.  1. Класифікація помилок та методика їх виправлення.  Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.  Розрізняють два основні типи помилок: – помилки, допущені при складанні фінансових звітів за попередні роки, виявлені в поточному звітному періоді. Такі помилки додатково поділяються на ті, які вплинули на фінансовий результат, і ті, які не вплинули на нього; – помилки поточного звітного періоду (року), допущені та виявлені в тому самому звітному році.  Ці два типи помилок (а також два «підтипи» першого типу помилок) слід чітко відрізняти. Залежно від цього застосовується різний порядок виправлення помилок у бухгалтерському обліку та порізному вносяться зміни до фінансової звітності.  Розглянемо окремо кожен із двох типів помилок.  Помилки, допущені та виявлені в тому самому звітному періоді. Щоб виправити подібного роду помилки, достатньо внести 

    Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах  Тема 6. 

       

      



66 виправлення до первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського обліку поточного звітного періоду. При цьому, якщо помилка (неправильне відображення господарських операцій) виявлена до закінчення поточного звітного року, виправляти помилки слід записами за відповідними рахунками бухгалтерського обліку в тому місяці звітного періоду, в якому виявлено перекручення. Якщо ж помилки виявлено після завершення звітного року, але до затвердження (подання) річної фінансової звітності за цей період, то виправні записи до бухгалтерського обліку вносяться останнім числом грудня минулого року.  Помилки можуть мати різний характер та спричиняти різні наслідки. Тому і способи їх виправлення неоднакові. У зв’язку з цим Положення № 88 і п. 9 Методрекомендацій № 356, присвячений виправленню помилок в облікових регістрах, пропонують три найпоширеніших із відомих способи виправлення помилок: 
− коректурний спосіб; 
− метод «червоного сторно»; 
− спосіб додаткових бухгалтерських записів. Коректурний спосіб виправлення помилок застосовується у випадках, коли допущена помилка не зачіпає кореспонденції рахунків або виявлена своєчасно – до того, як закрили облікові регістри, підвели підсумки у Головної книзі. Неправильний текст та/або цифри закреслюються однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене, потім над закресленим записом надписуються правильний текст та/або цифри. Усі виправлення застерігаються написом «виправлено» та підтверджуються підписами осіб, які підписали регістр, із зазначенням дати виправлення помилки. Бухгалтерська довідка у цьому випадку не складається. Якщо помилку знайшли після того, як «закрили» період (місяць) в облікових регістрах, то для виправлення помилок застосовують такі способи виправлення, як «червоне сторно», «додаткові бухгалтерські записи». Метод «червоного сторно» застосовується в ситуаціях, коли в облікових регістрах зазначена неправильна кореспонденція рахунків або ж завищена сума операції. Зазначений спосіб передбачає складання бухгалтерської довідки. В цій довідці запис, зроблений раніше (сума, кореспонденція рахунків), повторюється червоним чорнилом або ж заноситься в дужках, що означає віднімання суми, уже відображеної раніше в облікових регістрах. Потім наводиться звичайний запис з правильною кореспонденцією рахунків та сумою 

       

      



67 операції. У результаті ліквідується неправильний запис і відображаються правильна сума та кореспонденція рахунків.  Спосіб додаткових бухгалтерських записів застосовується в ситуаціях, коли кореспонденцію рахунків не порушено, а лише занижено суму операції. У цьому випадку виправлення здійснюється шляхом складання додаткового запису з тією ж кореспонденцією рахунків на суму різниці між правильною сумою господарської операції та сумою, відображеною попереднім бухгалтерським записом. При застосуванні цього способу складають бухгалтерську довідку. При виправленні помилок, допущених та виявлених у поточному звітному періоді (році), рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» не використовується. Цей рахунок застосовується тільки при виправленні помилок, що належать до минулих звітних періодів. Повідомляти користувачів фінансової звітності про виправлення помилок поточного періоду, допущених і виявлених у тому самому звітному році, і тим більше подавати порівняльну інформацію не потрібно.  2. Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах. Щоб виправити помилки, які вплинули на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) у П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» пропонується  відкоригувати сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року. Якщо підприємство має непокритий збиток – коригується непокритий збиток. Згідно з Інструкцією № 291 такі помилки виправляються через рахунок 44 в кореспонденції з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об’єктів класів 1-6.  Послідовність виправлення помилки така. 1. Визначаємо, чи вплинула виявлена помилка на фінансовий результат.  Приклад 1. Підприємство у травні 2016 року виявило, що в грудні 2015 року не було відображено в бухгалтерському обліку безоплатно отриманих товарів вартістю 20000 грн. Якби помилку не допустили то в такому разі:  
− фінансовий результат за 2015 рік збільшився би на 20000 грн. (проводки Дт 281 – Кт 718; Дт 718 – Кт 791 і Дт 791 – Кт 441 на суму 20000 грн.); 

       

      



68 
− податок на прибуток, нарахований за 2015 рік, збільшився би на 3600 грн. (20000 грн. х 18 % : 100%).  Це означає, що треба було би зробити проводки Дт 98 – Кт 641 і Дт 791 – Кт 98 на суму 3600 грн.). Як бачимо, помилка вплинула на нерозподілений прибуток. Зараз, щоб виправити положення, достатньо зробити два коригуючих записи: 1) Дт 281 – Кт 441 на суму 20000 грн.; 2) Дт 441 – Кт 641 на суму 3600 грн. 2. Оформлюємо виправлення помилки бухгалтерською довідкою.  3. Складаємо нову (правильну) фінзвітність за помилковий рік. Виправлення минулорічних помилок потребує повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності (п. 5 П(С)БО 6). Ця виправлена звітність подається зацікавленим користувачам. 3. Відображаємо правильні показники у графі 3 поточної фінансової звітності.  У зазначеному прикладі виправити потрібно:  а) у формі № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» за півріччя і далі до кінця поточного року – збільшити показники рядків: 
− 1100 «Запаси» на 20000 грн.; 
− 1195 «Усього за розділом II» на 20000 грн.; 
− 1300 «Баланс» на 20000 грн.;  
− 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» на 16400 грн. (20000 - 3600); 
− 1495 «Усього за розділом I» на 16400 грн.; 
− 1620 «Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом» на 3600 грн.; 
− 1621 «у тому числі з податку на прибуток» на 3600 грн.; 
− 1695 «Усього за розділом ІІІ» на 3600 грн.; 
− 1900 «Баланс» на 20000 грн.; б) у річній формі № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2016 рік – збільшити показники рядків: 
− 2120 «Інші операційні доходи» на 20000 грн.; 
− 2190 «Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток» на 20000 грн.; 
− 2290 «Фінансовий результат до оподаткування: прибуток» на 20000 грн.; 
− 2300 «Витрати (дохід) з податку на прибуток» на 3600 грн.; 
− 2350 «Чистий фінансовий результат: прибуток» на 16400 грн.; 

       

      



69 
− 2465 «Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)» на 16400 грн.; 3) якщо Звіт про рух грошових коштів заповнюється підприємством за непрямим методом (форма № 3-н), то в річному звіті потрібно відобразити правильні дані: 
− у графі 5 «За аналогічний період попереднього року; надходження» рядка 3500 «Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування», збільшивши його показник на 20000 грн.;  
− у графі 6 «За аналогічний період попереднього року; видаток» — збільшіть на 20000 грн. показник рядка 3550 «Зменшення (збільшення) оборотних активів»; 4) крім того, потрібно навести правильні дані у графі 7 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» річної форми № 4 «Звіт про власний капітал» – збільшити на 16400 грн. показник рядка 4010 «Виправлення помилок». А до рядка 4095 «Скоригований залишок на початок року» вписати фінрезультат, відображений у рядку 1420 графи 3 Балансу після виправлення. 5. Відображаємо у примітках до фінансової звітності (п. 20 П(С)БО 6): 
− зміст і суму помилки; 
− статті фінзвітності минулих періодів, перераховані з метою повторного надання порівняльної інформації; 
− факт або недоцільність повторного оприлюднення виправленої фінзвітності. Ці письмові пояснення подають додатково до форми № 5. Помилки минулих років, які не вплинули на фінансовий результат. Якщо допущені помилки не вплинули на нерозподілений прибуток (непокритий збиток), рахунок 44 не залучається. У цьому випадку коригується сальдо на початок року тільки за тими статтями активу та пасиву балансу, яких ці помилки торкнулися. Алгоритм у цьому випадку також складається із п’яти пунктів. 1. Потрібно переконатись, що помилка не вплинула на фінансовий результат. Приклад 2. Підприємство у травні 2016 року виявило, що в грудні 2015 року помилково віднесло до товарів (субрахунок 281) вартість канцелярського приладдя зі строком служби понад один рік вартістю 7000 грн. без ПДВ. Насправді ці предмети слід було віднести до МНМА і спочатку відобразити на субрахунку 153 «Придбання 

       

      



70 (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів». Ці предмети ще не передано в експлуатацію, амортизація за ними не нараховувалася. У цьому випадку помилка не впливає на нерозподілений прибуток. Адже оскільки канцелярські прилади ще не експлуатуються, амортизація за ними не нараховується, на витратах (і, відповідно, на фінансовому результаті) помилка не відобразилася. Проте вона перекрутила дані статей Балансу (форма № 1) за оборотними та необоротними активами, тому її потрібно виправити. 2. Складається бухгалтерська довідка. У ній наводиться зміст помилки, її причина, сума та кореспонденцію рахунків, якою виправляється помилка.  3. Складається нова (правильна) фінансова звітність. Так, ніби помилки не було. Тобто в усіх статтях, на які вплинула помилка, зазначаємо правильні дані.  4. Відображаються правильні показники в поточній фінансовій звітності. Це стосується всіх статей, на які вплинула помилка. Зокрема, коригуються у графі 3 «На початок звітного періоду» форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» за півріччя і далі до кінця поточного року показники рядків: 
− 1005 «Незавершені капітальні інвестиції» – збільшуються на 7000 грн.; 
− 1100 «Запаси» – зменшуютьсяо на 7000 грн. Також правильні (з урахуванням коригування) показники слід відобразити в тих графах Звіту про рух грошових коштів, в яких наводиться інформація за попередній рік.  4.  У примітках до фінансової звітності наводиться:  
− зміст та сума помилки; 
− статті фінзвітності минулих періодів, перераховані з метою повторного подання порівняльної інформації; 
− факт або недоцільність повторного оприлюднення виправленої фінзвітності.   

−  
−   План 1. Зведена та консолідована фінансова звітність: призначення та сфера застосування.  

    Зведена і консолідована фінансова звітність  Тема 7. 

       

      



71 2. Консолідація фінансової звітності при об’єднанні компаній. 3. Складання річної консолідованої фінансової звітності.  1. Зведена та консолідована фінансова звітність: призначення та сфера застосування.  Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції зобов'язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність.  Консолідована фінансова звітність – звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних звітів  складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх управління.  Зазначені органи також окремо складають зведену фінансову звітність щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають відповідно у державній та комунальній власності. Об'єднання підприємств крім власної звітності складають і подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об'єднань підприємств відповідно до законодавства.   2. Консолідація фінансової звітності при об’єднанні компаній. За первинного об'єднання компаній підсумки консолідованої звітності та процедури бухгалтерського обліку залежать від способу об'єднання. У міжнародній та вітчизняній практиці виділяють два таких методи: метод придбання та метод злиття (об'єднання інтересів). Придбання – об'єднання підприємств, у результаті якого покупець набуває контролю над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, взяття на себе зобов'язань або випуск акцій.  Злиття (об'єднання інтересів) – об'єднання підприємств (шляхом створення нової юридичної особи або приєднання підприємств до головного підприємства), у результаті якого власники (акціонери) підприємств, що об'єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма 

       

      



72 чистими активами об'єднаних підприємств з метою досягнення та вигід від об'єднання подальшого спільного розподілу ризиків. Результатом об'єднання підприємств може бути їх економічне об'єднання або юридичне злиття. Економічне об'єднання відбувається тоді, коли після об'єднання підприємства залишаються самостійними юридичними особами. Прикладом такого об'єднання є придбання одним підприємством контрольного пакета акцій іншого підпри-ємства, в результаті чого придбане підприємство стає дочірнім підприємством покупця. У випадку юридичного злиття активи та зобов'язання одного підприємства передаються іншому, а перше підприємство ліквідується, або активи та зобов'язання обох підприємств передаються новому, а обидва попередні підприємства ліквідуються. Метод придбання – придбання інвестором частки в капіталі (або всіх 100 % акцій), що дає змогу здійснювати контроль над чистими активами та результатами діяльності підприємства. Результатом може стати припинення діяльності придбаної компанії як самостійної юридичної особи. У такому випадку здійснюється лише первинна консолідація – у момент повного поглинання компанією – покупцем придбаної компанії. Компанії стають однією юридичною особою, а тому відпадає необхідність здійснювати вторинну консолідацію, тобто консолідацію під час здійснення взаємних операцій. Метод придбання припускає також збереження юридичного статусу придбаної компанії та виникнення материнсько-дочірніх відносин між покупцем та придбаною компанією. Поглинання може бути як повним (придбання 100% капіталу), так і частковим (придбання частки в капіталі менше 100%, але більше 50%). При збереженні юридичного статусу придбаної компанії здійснюється як первинна, так і вторинна консолідація. Порядок первинної консолідації викладений у п. 5-13 П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств». Для методу злиття характерним є обмін акціями між компаніями, які об'єднуються, з метою розподілу контролю над нетто-активами та результатами діяльності. Як правило, відбувається злиття рівновеликих компаній для об'єднання інтересів, жодна зі сторін не визнається покупцем. Об'єднане підприємство відображає активи, зобов'язання та власний капітал об'єднаного підприємства за їх балансовою вартістю з урахуванням зміни облікової політики (якщо це відбулося). Внутрішня 

       

      



73 заборгованість та результати операцій між об'єднаними підприємствами виключаються при складанні фінансової звітності об'єднаного підприємства (п. 16–17 П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств»). Головний критерій, який відрізняє об'єднання інтересів від придбання, полягає в тому, що при об'єднанні інтересів сторони не можуть визначити, хто з них є продавцем, а хто – покупцем. Інакше кажучи, об'єднання інтересів приводить до рівноправного контролю над об'єднанням, при цьому жодна зі сторін не може домінувати. Вважається, що об'єднання інтересів є кінцевою стадією між двома підприємствами, а питання їх злиття є лише питанням часу. За міжнародною практикою обліку при об'єднанні підприємств перевага надається придбанню: об'єднання підприємств розглядається як придбання, якщо не буде чітко доведено, що ідентифікувати покупця неможливо. Приклад консолідації балансу на дату придбання 100 % капіталу наведений у табл. 11. У цьому випадку підприємство А придбало 100 % капіталу підприємства Б (76 тис. грн) за ціною 86 тис. грн. Різниця, яка класифікується як позитивний гудвіл, відображається у консолідованому балансі, де власний капітал представлений власним капіталом інвестора, оскільки відбулося повне поглинання підприємства Б підприємством А. У консолідованому балансі слід відобразити гудвіл в сумі 10 тис. грн – перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання (вартість придбання 86 тис. грн, а частка покупця 76 тис. грн). Таблиця 11 Консолідація балансу при придбанні 100 % капіталу  за ціною, вищою за номінальну вартість акцій  Статті Інвестор ( А )  Підприємство, акції якого придбані ( Б )  Регулюючі записи Консолі-дований баланс Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 АКТИВ      Грошові кошти 22 22   44 Інвестиції А в Б  86   86  Інші активи 690 64   754 Гудвіл   10 (86 - 76)  10 

       

      



74 Продовження табл. 11 1 2 3 4 5 6 Баланс 798 86   808 ПАСИВ      Статутний капітал 600 56 56  600 Прибуток 100 20 20  100 Поточні зобов'язання 98 10   108 Баланс 798 86 86 86 808 Довідково:  чисті активи 700 76   700  Ці регулюючі записи будуть правильними у тому випадку, коли вартість активів придбаного підприємства дорівнюватиме їх справедливій вартості. В іншому випадку виникне необхідність здійснення дооцінки активів, оскільки гудвіл визначається як різниця між вартістю придбання та справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань.  Для спрощення прикладу розглянемо випадок, коли лише вартість основних засобів підприємства Б, за якою вони обліковуються на балансі, відрізняється від справедливої вартості: їх залишкова вартість становить 54 тис. грн, а їх справедлива вартість дорівнює 59 тис. грн. У цьому випадку консолідація балансу буде відбуватися так (табл. 12). Таблиця 12 Консолідація балансу при придбанні 100% капіталу за ціною,  вищою за номінальну вартість акцій   Статті Інвестор ( А )  Підприємство, акції якого придбані ( Б )  Регулюючі  записи Консолі-дований баланс Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 АКТИВ      Грошові кошти 22 22   44 Інвестиції А в Б  86   86  Основні засоби 500 54 5  559 Інші активи 190 10   200 Гудвіл   5  (86 - (86  + 5 - 10))  5 

       

      



75 Продовження табл. 12 1 2 3 4 5 6 Баланс 798 86    808 ПАСИВ      Статутний капітал 600 56 56  600 Прибуток 100 20 20  100 Поточні зобов'язання 98 10   108 Баланс 798 86   808 Довідково:  чисті активи 700 76   700  У консолідованому балансі основні засоби підприємства Б будуть відображені за справедливою вартістю (разом з основними засобами підприємства А ця сума становитиме 559 тис. грн). Відповідно зменшиться сума гудвіла, яка розраховується так: вартість придбання підприємства Б (86 тис. грн) – чисті активи підприємства Б за справедливою вартістю (86 тис. грн + 5 тис. грн - 10 тис. грн) = 5 тис. грн. Розглянемо приклад первинної консолідації балансу у випадку при-дбання менше ніж 100% капіталу. Підприємство придбало 80% акцій під-приємства Б (статутний капітал якого становить 60 тис. грн) за 90 тис. грн (табл. 13). Таблиця 13 Консолідація балансу при придбанні менше 100 %  капіталу (за номінальною вартістю)  Статті Інвестор (А) Підприємство, акції  якого придбані (Б) Регулюючі записи Консо-лідова-ний баланс Балансо- ва вартість Справедли- ва вартість Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВ       Грошові кошти 62 22 22 84 Інвестиції  А в Б 90   90  Основні засоби 460 54 60 4,8 518,8 Інші активи 190 10 10 200 Гудвіл    21,2 21,2 Баланс 802 86 92 824 

       

      



76 Продовження табл. 13 1 2 3 4 5 6 7 ПАСИВ     Статутний капітал 600 60 60 60 600 Прибуток 100 20 20 20 100 Частка меншості    16 16 Дооцінка   6   Поточні зобов’язання  102 6 6 108 Баланс 802 86 92 106 106 824 Довідково: чисті активи 700 80 86 730  Визначимо показники необхідні для розрахунку вартості гудвіла:  1) вартість придбання 80% капіталу підприємства Б – 90 тис. грн; 2) балансова вартість придбаннях чистих активів підприємства Б без урахування дооцінки – 0 тис. грн � 80 % = 64 тис. грн; 3) сума дооцінки придбаних чистих активів підприємства Б: 6 тис. грн (60 тис. грн - 54 тис. грн) �80 % = 4,8 тис. грн.  Отже, у консолідованому балансі підприємств А та Б слід відобразити гудвіл у сумі 21,2 тис. грн, який розраховується так: вартість придбання 8 0 %  капіталу підприємства Б (90 тис. грн) – вартість чистих активів підприємства Б з урахуванням суми дооцінки (64 тис. грн + 4,8 тис. грн). У консолідованому балансі вартість основних засобів становитиме 518,8 тис. грн, тобто балансова вартість основних засобів підприємства А та Б, збільшена на суму дооцінки придбаних чистих активів підприємства Б (460 тис. грн + 54 тис. грн + 4,8 тис. грн).  Розрахуємо частку меншості (20%) у капіталі підприємства Б:  1) частка меншості у статутному капіталі буде становити 12 тис. грн = 60 тис. грн � 20%; 2) у нерозподіленому прибутку 4 тис. грн: 20 тис. грн � 20%. Загальну вартість частки меншості (16 тис. грн) слід показати у вписуваному рядку 385 «Частка меншості». 

       

      



77 Розглянемо процедуру консолідації балансу при злитті підприємств (табл. 14). Таблиця 14 Консолідація балансу при злитті підприємств  Статті Підприєм- ство (А) Підприєм- ство (Б) Регулюючі записи Консолі-дований  баланс Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 АКТИВ      Грошові кошти 108 120   228 Інші активи 690 628  40 1278 Баланс 798 748   1506 ПАСИВ      Статутний капітал 600 550   1150 Прибуток 100 120   220 Поточні зобов’язання  98 78 40  136 Баланс 798 748 40 40 1506 Довідково: чисті активи 700 670   1370  При злитті підприємств активи, зобов'язання та власний капітал об'єднаних підприємств об'єднуються, виключенню підлягає лише внутрішня заборгованість (у цьому випадку заборгованість підприємства Б підприємству А на суму 40 тис. грн, яка в балансі першого рахується як поточні зобов'язання, а в балансі другого – як поточна дебіторська заборгованість). При первинній консолідації звіту про фінансові результати представлення результатів діяльності групи підприємств також залежить від способу об'єднання. При придбанні фінансові результати підприємства включаються до складу консолідованого звіту лише з дати придбання, а при злитті – за весь фінансовий рік.  3. Складання річної консолідованої фінансової звітності Фінансова звітність материнського підприємства та його дочірніх підприємств, що використовується при складанні консолідованої фінансової звітності, складається за той самий звітний період і на ту саму дату балансу.  

       

      



78 Консолідовану фінансову звітність складають з фінансової звітності групи підприємств з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це повідомляється у примітках до консолідованої фінансової звітності.  Консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства.  При складанні консолідованої фінансової звітності підлягають виключенню:  1) балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства в кожне дочірнє підприємство і частка материнського підприємства в капіталі кожного дочірнього підприємства; 2) сума внутрішньогрупових операцій та внутрішньогрупового сальдо;  3) сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньогрупових операцій (крім збитків, які не можуть бути відшкодовані).  Материнське підприємство для складання консолідованої фінансової звітності визначає неконтрольовану частку у власному капіталі, чистому прибутку (збитку) та сукупному доході дочірніх підприємств. Неконтрольована частка визначається як добуток відсотка наявних голосів, які не належать материнському підприємству, відповідно до власного капіталу, чистого прибутку (збитку) та сукупного доходу дочірніх підприємств з урахуванням суми нереалізованого прибутку (збитку) від внутрішньогрупових операцій (крім випадків, пов’язаних з об’єднанням (придбанням) підприємств).  Якщо дочірнім підприємством випущені привілейовані акції, що класифікуються як інструменти власного капіталу, за якими накопичується сума дивідендів та які перебувають у володінні за межами групи, то материнське підприємство розраховує свою частку прибутку або збитку після коригування на суму дивідендів за привілейованими акціями дочірнього підприємства незалежно від оголошення дивідендів.  Вартість гудвілу, що виникає при консолідації фінансової звітності материнського підприємства і фінансової звітності дочірніх 

       

      



79 підприємств, та вартість неконтрольованої частки при об’єднанні (придбанні) підприємств визначаються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 1999 року № 163, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 1999 року за № 499/3792 (із змінами). Курсові різниці, що виникають під час переобрахунку показників фінансової звітності дочірніх підприємств, які розташовані за межами України, у валюту України визначаються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів».   
−  
−   План 1. Критерії визнання суб’єктів малого підприємництва 2. Загальні вимоги до фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва 3. Методика складання звіту суб'єкта малого підприємництва та строки подання  1. Критерії визнання суб’єктів малого підприємництва Склад фінзвітності залежить від того, належить підприємство до суб’єктів великого, середнього, малого чи мікропідприємництва. Критерії розмежування встановлює ч. 3 ст. 55 ГКУ (табл. 15). Таблиця 15  Критерії віднесення підприємств до різних суб’єктів підприємництва  Суб’єкт господарювання Обмеження за кількістю працівників Обмеження за розміром доходу 1 2 3 Суб’єкт великого підприємництва Середня  кількість працівників*  за календарний  рік: 

перевищує 250 осіб Річний дохід від будь-якої діяльності: перевищує суму, еквівалентну  50 млн євро** Суб’єкт середнього підприємництва від 50 до 250 осіб становить суму, еквівалентну від  10 до 50 млн євро** 

    Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва  Тема 8. 
       

      



80 Продовження табл. 15 1 2 3 4 5 Суб’єкт малого підприємництва  не перевищує 50 осіб  не перевищує  суму, еквівалентну  10 млн євро** Суб’єкт мікропідприєм-ництва*** не перевищує 10 осіб не перевищує суму, еквівалентну  2 млн євро** * Для розрахунку цього показника необхідно користуватися Інструкцією № 286.  ** За середньорічним курсом НБУ. Його можна визначити за формулою, наведеною в листі НБУ від 22.03.2004 р. № 13-410/1390, але простіше використовувати вже розраховану величину з офіційного сайта НБУ (http://www.bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls). *** Зауважимо: суб’єкти мікропідприємництва входять до складу суб’єктів малого підприємництва. Тому, якщо законодавчими актами для них не передбачено особливих правил складання та подання звітності, до них необхідно застосовувати правила, установлені для суб’єктів малого підприємництва.  2. Загальні вимоги до фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва Згідно із загальною нормою, фінансову звітність за скороченими формами (№ 1-м «Баланс» і № 2-м «Звіт про фінансові результати») подають (абзац третій ст. 11 Закону від 16.07.99 р. № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пп. 1 п. 2 П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»): 
− СМП, які визнаються такими згідно зі ст. 55 Господарського кодексу; 
− представництва іноземних суб'єктів господарювання; 
− неприбуткові підприємства, установи та організації. Також подавати фінзвітність за спрощеною формою можуть: 
− зареєстровані (створені) у звітному році підприємства; 
− підприємства, які за результатами минулого року задовольняли критеріям СМП (п. 3 П(С)БО 25). Якщо ж протягом звітного року підприємство перестало виконувати умови перебування в складі СМП (перевищило встановлену межу доходу та/або чисельності працівників), то починаючи з такого звітного періоду слід формувати фінзвітність у повному обсязі за формами, затвердженими НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (п. 3 П(С)БО 25).  

       

      



81 Зміст, форму та порядок заповнення статей Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва та Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва установлено в П(С)БО 25.  Основні вимоги до них такі: 1) показники звітів наводять у тисячах гривень з одним десятковим знаком; 2) за відсутності показників у рядках, призначених для них, — прокреслюють; 3) від'ємні значення показників у формах наводять у дужках; 4) статті активів та зобов'язань не згортають, крім випадків, визначених відповідними стандартами; 5) при заповненні не допускаються виправлення та підчищення, за необхідності всі виправлення повинні бути належно оформлені; 6) фінзвіти підписують керівник і головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухобліку на підприємстві; 7) у разі ведення на підприємстві бухобліку аудиторською фірмою звітність за головного бухгалтера підписують відповідно до договірних засад (див. лист Мінфіну України від 22.02.10р. № 31 -34000 10 16/3801); 8) обов'язкового засвідчення звітності печаткою підприємства не передбачено.  3.Методика складання звіту суб'єкта малого підприємництва та строки подання Складання Звіту суб’єкта малого підприємництва потрібно розпочинати із заповнення заголовної частини (табл. 16). Таблиця 16 Заповнення заголовної частини Звіту про фінансові результати  Найменування графи Примітки 1 2 Дата (рік, місяць, число) Для фінзвіту за 2016 рік треба зазначати 2016.01.01 Підприємство Зазначають назву підприємства згідно з документами про державну реєстрацію  Код за ЄДРПОУ  Заповнюють на підставі Довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), який видає управління статистики 

       

      



82 Продовження табл. 16 1 2 Територія Зазначають назву територіальної одиниці, у якій знаходиться підприємство  Код за КОАТУУ Код за КОАТУУ також зазначено в Довідці з ЄДРПОУ Організаційно-правова форма господарювання Наводять організаційно-правову форму підприємства  Код за КОПФГ Його також беруть із Довідки з ЄДРПОУ Вид економічної діяльності Зазначають вид діяльності підприємства та його код за КВЕД 2010 Середня кількість працівників Зазначають середню кількість працівників за рік, обчислену згідно з методикою, наведеною в р. 3 Інструкції зі статистики кількості працівників  Правила формування кожної статті форм № 1-м і № 2-м прописано в розд. II П(С)БО 25. У таблицях 17 та 18 представлено порядок заповнення Балансу (ф. №1-м) та Звіту про фінансові результати (ф. №2-м) на підставі даних бухгалтерського обліку. Сальдо бухгалтерських рахунків і субрахунків наводяться згідно з Планом рахунків №291.  Таблиця 17  Заповнення Балансу (форма №1-м)  № з/п Найменування статті Код рядка Пояснення, відображення на рахунках бухгалтерського обліку Норма П(С)БО 25 1 2 3 4 5 1 Незавершені капітальні інвестиції 1005 Сальдо Дт 151 П. 2.1 розд. II 2 Основні засоби: 10102 Ряд. 1011 - ряд. 1012 + Дт 1003 П. 2.2 розд. II  3 - первісна вартість 1011 Сальдо Дт 104, 11, 12 4 - знос 1012 Сальдо Кт 131-133, 1354 

       

      



83 Продовження табл. 17  1 2 3 4 5 5 Довгострокові біологічні активи 1020 Сальдо Дт 161, 163, 1655 (Сальдо Дт 162, 164, 166 за вирахуванням Сальдо Дт 134)6 П. 2.3 розд. II 6 Довгострокові фінансові інвестиції 1030 Сальдо Дт 14 П. 2.4 розд. II 7 Інші необоротні активи7 1090 Сальдо Дт 18, 19 П. 2.5 розд. II 1 В цьому рядку також повинні відображатися капітальні інвестиції на придбання нематеріальних активів, хоча в п. 2.1 розд. II П(С)БО 25 на це прямо не вказано. 2 Рядок 1010 включається до підсумку Балансу, рядки 1011 та 1012 до підсумку Балансу не включаються. 3 У частині інвестиційної нерухомості (далі - ІН), яка на дату балансу оцінюється за справедливою вартістю згідно з П(С)БО 32. 4 ІН, справедливу вартість якої на дату балансу достовірно визначити неможливо, відображається за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення згідно з п. 16 П(С)БО 32. 5 ДБА, які на дату балансу оцінюються за справедливою вартістю згідно з П(С)БО 30. 6 ДБА, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, оцінюються за первісною вартістю і відображаються в ряд. 1020 за залишковою вартістю (з урахуванням зносу) (п. 11 П(С)БО 30). 7 Якщо підприємство перейшло на застосування П(С)БО 25 у поточному році, а на кінець минулого звітного року в нього в обліку числяться відстрочені податкові активи (ряд. 1045 Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма №1) на кінець попереднього року), то сума таких активів відображається в ряд. 1090 форми №1-м. 1 2 3 4 5 8 Запаси: 1100 Сальдо Дт 20, 22, 23,25, 26-281 (крім Дт 286) П. 2.6 розд. II 9 - у тому числі готова продукція 1103 Сальдо Дт 26-281 (крім Дт 286)   10 Поточні біологічні активи 1110 Сальдо Дт 21 П. 2.7 розд. II 

       

      



84 Продовження табл. 17 1 2 3 4 5 11 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 Сальдо Дт 34, 36 за вирахуванням Сальдо Кт 382 П. 2.8 розд. II 
12 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 Сальдо Дт 378, 641, 642, 651, 652 П. 2.9 розд. II 13 - у тому числі з податку на прибуток 1136 Сальдо Дт 641/прибуток   14 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 Сальдо Дт 37, 63, 654, 655, 663, 68 за вирахуванням Сальдо Кт 382 П. 2.10, 2.28 розд. II 15 Поточні фінансові інвестиції 1160 Сальдо Дт 352 П. 2.11 розд. II 
16 Гроші та їх еквіваленти 1165 Сальдо Дт 301, 302, 311-314, 333, 334, 335, 351 (у національній та іноземній валюті) П. 2.12 розд. II 
17 Витрати майбутніх періодів 1170 Сальдо Дт 39 П. 2.14 розд. II 18 Інші оборотні активи 1190 Сальдо Дт 331, 332, 643, 6444 П. 2.13 розд. II 1У цій статті крім вартості готової продукції наводиться також купівельна вартість товарів, придбаних підприємством для подальшого продажу. І якщо такі товари обліковуються за ціною продажу, то від ціни продажу (Дт 282) потрібно відняти торговельну націнку (Кт-285). 2 У частині резерву сумнівних боргів, який був сформований під цю дебіторську заборгованість за розрахунками з контрагентами. 3 Заборгованість працівників перед підприємством з оплати праці. 4 Відображається сума з Дт 644 при використанні касового методу обліку ПДВ або накопиченні податкового кредиту за неотриманими податковими накладними. 

       

      



85 Продовження табл. 17 1 2 3 4 5 19 Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 Сальдо Дт 286 П. 2.15 розд. II 20 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 Сальдо Кт 401, 422 П. 2.16 розд. II 21 Додатковий капітал 1410 Сальдо Кт 41, 421, 423-425 П. 2.17 розд. II 22 Резервний капітал 1415 Сальдо Кт 43 П. 2.18 розд. II 23 Нерозподілений прибуток2 (непокритий збиток) 1420 Сальдо Кт 44 (сальдо Дт 44) П. 2.19 розд. II 24 Неоплачений капітал3 1425 Сальдо Дт 45, 46 П. 2.20 розд. II 25 Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення4 1595 Сальдо Кт 47, 48, 50-53, 55 П. 2.21 розд. II 26 Короткострокові кредити банків 1600 Сальдо Кт 60, 6845 П. 2.22 розд. II 27 Поточна кредиторська заборгованість за: - довгостроковими зобов'язаннями 1610 Сальдо Кт 61 П. 2.23 розд. II 28 - товари, роботи, послуги 1615 Сальдо Кт 62, 63, 685 П. 2.24 розд. II 29 - розрахунками з бюджетом 1620 Сальдо Кт 641  (у т.ч. 641/податок на прибуток), 642 П. 2.25 розд. II 30 у тому числі з податку на прибуток 1621 Сальдо Кт 641/податок на прибуток   31 - розрахунками зі страхування 1625 Сальдо Кт 65 П. 2.26 розд. II 32 - розрахунками з оплати праці 1630 Сальдо Кт 66 (у т. ч. сума лікарняних) П. 2.28 розд. II 33 Доходи майбутніх періодів 1665 Сальдо Кт 69 П. 2.30 розд. II 

       

      



86 Продовження табл. 17 1 2 3 4 5 
34 Інші поточні зобов'язання 1690 

Сальдо Кт 236, 372, 643, 644 (податковий кредит з ПДВ за сплаченими авансами), 67, 681, 682, 684 (за мінусом банківських процентів), 685 (у частині, не включеній до ряд. 1615) 
П. 2.29 розд. II 

35 Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 Сальдо Кт 680 П. 2.27 розд. II 
1У т. ч. суми пайового капіталу (пайових внесків). 2 Сальдо показується згорнуто. Сума непокритого збитку показується в дужках і віднімається при визначенні підсумку власного капіталу підприємства. Якщо підприємство перейшло на застосування П(С)БО 25 у поточному році, а на кінець минулого звітного року в нього в обліку числяться відстрочені податкові активи (Дт 17) або відстрочені податкові зобов'язання (Кт 54), то сальдо рахунків 17 та 54 підлягають згортанню шляхом взаємної кореспонденції цих рахунків у першому місяці року переходу, з відображенням різниці на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". 3 Суми за цією статтею віднімаються при визначенні підсумку власного капіталу. 4 Якщо підприємство перейшло на застосування П(С)БО 25 у поточному році, а на кінець минулого звітного року в нього в обліку числяться відстрочені податкові зобов'язання (ряд. 1500 Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма №1) на кінець попереднього року), то сума таких зобов'язань відображається в рядку 1595 форми №1-м. 5 Разом із заборгованістю за кредитом наводиться сума процентів за користування таким кредитом, що підлягає сплаті на кінець звітного періоду, але не сплачена. 6 У частині валової заборгованості замовника за будівельними контрактами. 

       

      



87 Таблиця 18  Заповнення Звіту про фінансові результати (форма №2-м)  № з/п Найменування статті Код рядка Пояснення, відображення на рахунках бухгалтерського обліку Норма  П(С)БО 25 1 2 3 4 5 
1 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 

Оборот за Кт 701-703 за вирахуванням обороту за Дт 701, 702, 703 - Кт 641, 6511 і за вирахуванням обороту за Дт 704 - Кт 34, 36, 68 або оборот  за Дт 701-703 - Кт 79 за вирахуванням обороту за Дт 79 - Кт 704 
П. 5.1 розд. II 

2 Інші операційні доходи 2120 Оборот за Дт 712 - Кт 79 П. 5.2 розд. II 3 Інші доходи 2240 Оборот за Дт 72-75 - Кт 79 П. 5.3 розд. II 4 Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 Згідно з алгоритмом, зазначеним у найменуванні статті - 
5 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг) 2050 Оборот за Дт 901-903 П. 5.4 розд. II 
6 Інші операційні витрати 2180 Оборот за Дт 92-943 П. 5.5 розд. II 7 Інші витрати 2270 Оборот за Дт 95-97, 99 П. 5.6 розд. II 8 Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 Згідно з алгоритмом, зазначеним у найменуванні статті - 9 Фінансовий результат до оподаткування (2280-2285) 2290 Ряд. 2280 - ряд. 2285 П. 5.7 розд. II 10 Податок на прибуток4 2300 Оборот за Дт 98 - Кт 64 П. 5.8 розд. II 

       

      



88 Продовження табл. 18 1 2 3 4 5 11 Чистий при-буток (збиток) (2290-2300) 2350 Згідно з алгоритмом, зазначеним у найменуванні статті П. 5.9 розд. II 1 Від чистого доходу віднімаються суми ПДВ, акцизного податку, пенсійного збору з послуг мобільного зв'язку, реалізації ювелірних виробів та інші податки, що віднімаються від доходу. Від доходу також віднімаються суми повернень товарів, знижки, транзитні суми за договорами комісії, доручення тощо (ці суми беруться без урахування ПДВ). 2 Включаючи доходи від первісного визнання БА і сільгосппродукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів (Дт 710 - Кт 79). Зверніть увагу: до цієї статті не включається дохід від реалізації фінансових інвестицій! 3 Включаючи витрати від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів (Дт 79 - Кт 940). Ці види витрат раніше наводилися довідково у вписуваному ряд. 202 у кінці форми №2-м. Крім того, у цій статті наводяться суми податків і зборів, що підлягають сплаті за звітний період (крім податку на прибуток). Єдинники в ряд. 2180 у складі податків і зборів відображають і суму єдиного податку. 4 Тут відображається поточний податок на прибуток згідно з даними звітної декларації з податку на прибуток.   Спрощений фінзвіт складається за тими самими правилами та методичними підходами, що й фінансова звітність СМП. Відмінність полягає лише в «укрупненні» статей. Тобто у формах № 1-мс та № 2-мс інформація про активи, зобов’язання, власний капітал та результати діяльності наводиться більш згорнуто, на відміну від форм № 1-м та № 2-м.  Розглянемо зв’язок між статтями типів фінзвітності для СМП (табл. 19, 20). Таблиця 19 Взаємозв’язок між статтями форм № 1-мс та № 1-м  Баланс за формою №1-мс Баланс за формою №1-м Найменування рядка Код рядка Найменування рядка Код рядка 1 2 3 4 Актив балансу Основні засоби 1010 Основні засоби 1010 

       

      



89 Продовження табл. 19 1 2 3 4 первісна вартість 1011 Незавершені капітальні інвестиції 1005   Довгострокові біологічні активи 1020 знос 1012 знос 1012 Інші необоротні активи 1090 Довгострокові фінансові інвестиції 1030   Інші необоротні активи 1090 Запаси 1100 Запаси 1100   Поточні біологічні активи 1110   Необоротні активи та групи вибуття 1200 Поточна дебіторська заборгованість 1155 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125   Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135   Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 Гроші та їх еквіваленти 1165 Гроші та їх еквіваленти 1165 Інші оборотні активи 1190 Поточні фінансові інвестиції 1160   Витрати майбутніх періодів 1170   Інші оборотні активи 1190 Пасив балансу Капітал 1400 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400   Додатковий капітал 1410   Резервний капітал 1415   Неоплачений капітал 1425 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 1420 Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 Довгострокові зобов’язання,  цільове фінансування та забезпечення 1595 
Короткострокові кредити банків 1600 Короткострокові кредити банків 1600 Поточна кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги 1615 Поточна кредиторська  заборгованість за:  - товари, роботи, послуги 1615 - розрахунками з бюджетом 1620 - розрахунками з бюджетом 1620 

       

      



90 Продовження табл. 19 1 2 3 4 - розрахунками зі страхування 1625 - розрахунками зі страхування 1625 - розрахунками з оплати праці 1630 - розрахунками з оплати праці 1630 Інші поточні зобов’язання 1690 Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1610   Доходи майбутніх періодів 1665   Інші поточні зобов’язання 1690   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, що утримуються для продажу, та групами вибуття 1700 
 Таблиця 20  Взаємозв’язок між статтями форм № 2-мс та № 2-м  Звіт за формою № 2-мс Звіт за формою № 2-м Стаття Код рядка Стаття Код рядка 1 2 3 4 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 Інші доходи 2160 Інші операційні доходи 2120   Інші доходи 2240 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 Інші витрати 2165 Інші операційні витрати 2180   Інші витрати 2270 Фінансовий результат до оподаткування 2290 Фінансовий результат до оподаткування 2290 Податок на прибуток 2300 Податок на прибуток 2300 Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310*   

       

      



91 * Платники податку на прибуток за нульовою ставкою (ст. 195 ПК) відображають різницю між витратами та доходами, які не визнаються витратами та доходами в ПК, за умови, що вони не були відображені у складі доходів і витрат в інших рядках  Строки подання річної фінзвітності до державних органів установлено в Податковому кодексі (ПК), Законі № 996 та Порядку № 419 (табл. 21). Якщо граничний строк подання фінзвітності припадає на неробочий день, такий строк переноситься на перший після вихідного робочий день (п. 10 Порядку № 419). Таблиця 21  Строки подання річної фінансової звітності до державних органів  № з/п Склад звітності Строки подання до органів Держстату (п. 5 Порядку  № 419) 
до органів ДФС - лише для платників податку на прибуток (!) (п. 46.2 ПК) 

Держреє-стратору  (ч. 3 ст. 14  Закону  № 996) 1 2 3 4 5 Суб’єкти малого підприємництва (СМП) 1 Форма № 1-м «Баланс». Форма № 2-м «Звіт про  фінансові результати» 
Не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним 

Разом із декларацією з податку на прибуток у строки подання такої декларації (п. 49.18 ПК) 
Не пізніше 1 червня року, що настає за звітним Суб’єкти мікропідприємництва 2 Форма № 1-мс «Баланс». Форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати» 

Не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним 
Разом із декларацією з податку на прибуток у строки подання такої декларації (п. 49.18 ПК) 

Не пізніше 1 червня року, що настає за звітним  

       

      



92   
−  
−   План 1. Призначення, склад та порядок подання податкової звітності підприємств.  2. Складання податкової декларації. 3. Характеристика основних форм податкової звітності.  1. Призначення, склад та порядок подання податкової звітності підприємств.  Податкова звітність – один з видів бухгалтерської звітності. Подається у вигляді податкових декларацій (розрахунків) платником податків (у тому числі відокремленими підрозділами у випадках, визначених Податковим Кодексом України (ПКУ)) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Податкова звітність включає звітність підприємства-платника податку за кожним визнаним ПКУ податком; найчастіше - це: 1. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств; 2. Податкова декларація з податку на додану вартість; 3. Податкова декларація про майновий стан і доходи; 4. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); 5. Інші форми податкової звітності (декларації, розрахунки). Відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть: 

− юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до ПКУ визначені платниками податків, а також їх посадові особи. Відповідальність за порушення податкового законодавства відокремленим підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до складу якої він входить; 

Податкова звітність      Тема 9.        

      



93 
− фізичні особи – платники податків та їх законні чи уповноважені представники у випадках, передбачених законом; 
− податкові агенти.  2. Складання податкової декларації Податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 ПКУ та чинному на час її подання. Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов'язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору. Обов'язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків. Податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити: 

− тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); 
− звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; 
− звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку); 
− повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; 
− код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; 
− реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); 
− місцезнаходження (місце проживання) платника податків; 
− найменування контролюючого органу, до якого подається звітність; 
− дата подання звіту (або дата заповнення – залежно від форми); 
− інформація про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною; 
− ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або інші відомості, визначені в абзаці сьомому цього пункту, посадових осіб платника податків; 

       

      



94 
− підписи платника податку – фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності). У окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов'язкові реквізити: 
− відмітка про звітування за спеціальним режимом; 
− код виду економічної діяльності (КВЕД); 
− код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ; 
− індивідуальний податковий номер згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період; 
− дата та номер рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій; 
− ознака неприбутковості організації; 
− повне найменування нерезидента; 
− місцезнаходження нерезидента; 
− назва та код держави резиденції нерезидента. Податкова декларація повинна бути підписана: керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу; фізичною особою – платником податків або його представником; особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно із договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції. Якщо податкова декларація подається податковими агентами – юридичними особами, вона повинна бути підписана керівником такого агента та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації такого агента, а якщо податковим агентом є платник податків – фізична особа – таким платником податків.  3. Характеристика основних форм податкової звітності. Розглянемо основні правила подання декларації з податку на прибуток підприємства (далі – декларація). Декларацію подають усі платники податку на прибуток, у тому числі й ті, хто: перейшов на спрощену систему оподаткування та втратив статус неприбуткової організації. 

       

      



95 Форму декларації затверджено Наказом № 897. При цьому Наказом № 585 (набув чинності з 19.08.16 р.) до неї були внесені зміни, якими форма самої декларації та додатків АВ, ЗП, ПН, ВП і РI до неї приведена у відповідність із діючими нормами ПК. Згідно з п. 49.3 ПК платник може подати декларацію: особисто або через уповноважену особу; поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення; засобами електронного зв'язку в електронній формі. Останній спосіб подання обов'язковий для великих і середніх платників податків (п. 49.4 ПК). Нагадаємо, до таких відносяться платники, у яких середня чисельність працівників за звітний період (календарний рік) становить більше 50 чоловік, а річний дохід від реалізації перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ (ч. 3 ст. 55 ГКУ). Платники, які подають декларацію щокварталу, дотримуються строків квартальної звітності та для річної декларації, тобто подають її протягом 40 календарних днів (далі – к. д.) після закінчення звітного року (пп. 49.18.2 ПК). Ті, хто звітує раз на рік, дотримуються строків, установлених для річної звітності, тобто подають декларацію протягом 60 к. д. після закінчення звітного року (пп. 49.18.3 ПК). Зазначимо, що до таких платників відносяться також підприємства, які у звітному році перейшли зі спрощеної системи оподаткування на сплату податку на прибуток (лист ДФС України від 28.10.16 р. № 23354/6/99-99-15-02-02-15). При цьому треба враховувати, що якщо декларація відправляється поштою, то зробити це треба не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання (п. 49.5 ПК).  Контролюючий орган при отриманні від платника декларації має право відмовити в її прийнятті при відсутності або недостовірності будь-якого обов'язкового реквізиту, передбаченого п. 48.3 і 48.4 ПК (п. 49.11 ПК). У такому випадку платнику податків висилається письмове повідомлення про відмову в прийнятті декларації: протягом 5 робочих днів із дня її отримання – якщо звітність доставлено поштою або засобами електронного зв'язку; 3 робочих дні із дня її отримання – якщо звітність передано особисто платником або його представником.  У загальному випадку разом із декларацією подаються додатки, фінансова звітність і доповнення до декларації. Додатки до декларації Формою декларації передбачено 9 додатків: АВ, ЗП, ПН, ТЦ, ВП, РІ, ПЗ, АМ і ЦП. При цьому якщо показників для відображення в додатках немає, тоді подавати їх не потрібно.  
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−  
−   План 1. Призначення, склад та порядок подання статистичної звітності підприємств.  2. Характеристика основних форм статистичної звітності. 3. Особливості подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.   1. Призначення, склад та порядок подання статистичної звітності підприємств.  Статистична звітність – форма державного статистичного спостереження, при якій відповідні органи одержують від підприємств (організацій і установ) необхідні їм відомості у вигляді уставлених в законному порядку звітних документів (статистичних звітів) за підписами осіб, відповідальних за представлення і достовірність даних, що повідомляються. Статистична звітність має характерні риси, оскільки її склад залежить від виду діяльності, галузевої належності підприємства тощо. По періодичності звітність ділиться на періодичну і одноразову. Періодична звітність класифікується на поточну і річну. Таким чином, протягом року підприємства подають органам статистики річну і поточну (піврічну, квартальну і місячну) статистичну звітність. Склад, об'єми і методологія розрахунків показників, адреси і терміни подачі статистичної інформації, вказані в звітно-статистичній документації, обов'язкові для всіх респондентів і не можуть бути змінені без відповідного дозволу органів держстатистики. За наслідками перегляду звітно-статистичної документації щорічно в терміни, визначені планом державних статистичних спостережень, на веб-сайті Держкомстату формується і обнародуватиметься Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень і Альбом форм державних статистичних спостережень. Терміни подачі статзвітності, а також перелік осіб, що представляють ті або інші форми, в більшості випадків указуються безпосередньо в заголовній частині бланка звітності. Статистична звітність подається по вибору одним з трьох способів: 

− особисто; 

Статистична і спеціальна звітність Тема 10.        
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− поштою (листом); 
− у електронній формі. Послідовність подачі електронних звітів в системі електронної звітності органів державної статистики визначена Порядком №3. Подача респондентами (юридичними особами, їх відособленими підрозділами, фізичними особами) електронних звітів здійснюється виключно на добровільних засадах і за їх ініціативою. Подача звітності в електронній формі дає право не подавати відповідні форми статистичної або фінансової звітності на паперовому носії.  2. Характеристика основних форм статистичної звітності.  Статистична форма «Звіт з праці» є місячною та квартальною звітністю. Розглянемо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна). Джерелами інформації для показників форми № 1-ПВ (місячна) є первинні облікові документи, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності та інші документи, передбачені нормами чинного законодавства. Визначення показників форми № 1-ПВ (місячна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами) (далі – Інструкція зі статистики кількості працівників), та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713 (далі – Інструкція зі статистики заробітної плати). Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ (місячна) та інших формах державних статистичних спостережень і розраховані за однією методологією та однаковий період часу, є тотожними. Правильність даних, наведених у формі № 1-ПВ (місячна), можна перевірити шляхом проведення арифметичного контролю, наприклад: 
− рядок 1020 > або = рядок 1070; 
− рядок 1030 < рядок 1020; 
− рядок 2010 > або = рядок 2020; 
− рядок 2010 (у звіті за січень) = рядок 2020; 
− рядок 2010 > або = рядок 2050; 
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− рядок 2010 – рядок 2010 попереднього звіту < або = (рядок 1020 – рядок 1030) попереднього звіту; 
− рядок 2050 > або = рядок 2060 + рядок 2070. Форма № 1-ПВ (місячна) складається із двох розділів. ІІ. Показники щодо кількості, робочого часу та фонду оплати праці. Рядок 1020 містить дані про суму нарахованого фонду оплати праці усіх працівників відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, зокрема штатних працівників (рядок 1070); тих, що працюють за сумісництвом; осіб, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами; учнів та студентів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві; інших категорій працівників, яким здійснювалися нарахування з фонду оплати праці у звітному періоді, зокрема тих, які  перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (крім допомоги, що надається за рахунок фондів державного соціального страхування), працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також звільнених. Цей рядок містить дані про суми нарахувань за дні відпусток, що припадають на звітний місяць. Рядок 1030 містить дані про суму податку з доходів фізичних осіб із фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020), без перерахунків за попередній рік.  Рядок 1040 містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників, крім тих, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, а також призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.  Рядок 1060 містить дані про кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, зокрема у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників та тих, які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи (в повному обсязі). Рядок 1070 містить дані про фонд оплати праці штатних працівників (рядок 1040). Дані рядка 1070 можуть бути меншими за фонд оплати праці усіх працівників (рядок 1020) на суму нарахувань 

       

      



99 особам, які не враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників. ІІІ. Показники щодо заборгованості перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування Рядок 2010 містить дані про загальну суму не виплаченої працівникам заробітної плати, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду.  Наприклад, у звіті за січень-грудень містяться дані на 1 січня наступного року про суму повністю або частково не виплаченої працівникам заробітної плати, що нарахована за січень-листопад звітного року та попередні роки. Рядок не містить інформації про поточну заборгованість. Рядок 2010 містить дані про невиплачену заробітну плату усім категоріям працівників, а саме: штатним працівникам, особам, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами та звільненим працівникам. Рядок 2010 містить дані про частину нарахувань з фонду заробітної плати, що належить до виплати, без урахування обов’язкових для усіх працівників відрахувань із заробітної плати. Цей рядок не містить даних про депоновану заробітну плату, яка своєчасно не отримана з вини працівника та кореспондується із сумою простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці на відповідну дату. Рядок 2020 містить дані про заборгованість із виплати заробітної плати за попередні роки. Наприклад, у звіті за січень містяться дані на 1 лютого, які дорівнюють сумі у рядку 2010, оскільки строк виплати заробітної плати за січень ще не настав. У наступних періодах рядок містить суму, зменшену на виплати у відповідному місяці звітного періоду в рахунок погашення заборгованості за попередні роки.   Рядок 2030 містить дані щодо кількості усіх працівників (штатних працівників, тих, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами, звільнених працівників), яким не виплачено заробітну плату, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду.  Рядок 2040 містить дані про суму заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності як за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, так і за рахунок коштів підприємства з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, з урахуванням непрацездатності, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. 

       

      



100 Рядок 2050 містить дані про заборгованість із виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та своєчасно не виплачена працівникам.   Рядок 2050 містить дані про заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету у вигляді компенсаційних виплат працівникам, передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».   Рядок 2060 містить дані про заборгованість із виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів. Рядок 2070 містить дані про заборгованість із виплати компенсацій працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що здійснюються за рахунок державного бюджету і належать до фонду оплати праці, зокрема нарахування, здійснені відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а саме: доплату до заробітку особам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, оплату додаткової відпустки (14 робочих днів) та різниці між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі при переведенні у зв’язку зі станом здоров’я на нижчеоплачувану роботу.   3. Особливості подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  Щомісячний Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (звіт ЄСВ) надається працедавцями (підприємствами тa підприємцями) протягом 20 днів після закінчення звітного місяця зa формою згіднo Додатку 4 Порядкa №454. Звіт подається страхувальником aбо йoго відповідальною особою зa місцем узяття нa облік y податкових органах oдним з наступних способів: 
− у електронній формі засобами електронного зв'язку, дотримуючись умов відносно реєстрації електронного підпису відповідальниx осіб в порядку, визначенoму законодавством; 
− на паперових носіях, завірениx підписом керівника страхувальника і що скріпляють печаткою (за наявності), разoм з електронною формою нa електронних носіях інформації; 
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− на паперових носіях, якщo y страхувальника кількість застрахованих осіб – нe більше п'яти. Звіт з єдиного внеску за електронною формою в податкову формується страхувальниками з використaнням спеціалізованого програмного забезпечення, актуальні версiї якогo безкоштовно надаються в органi доходів і зборів зa місцем взяття на облік тa розміщені нa офіційному веб-порталi Міндоходів України. Пpи цьому якщo юридичні особи нe використовують працю фізичних осіб нa умовах трудового договору (контракту) aбo на іншиx умовах, передбачених законодавствoм, звіт ними не подається (тoбто звіт з прочерками здавати не потрібно). B той же час якщо керівник є найманою особою нa підприємстві, заробітну плату потрібно нараховувати і, відповідно, нараховувати єдиний внесок в загальному порядку. Річний звіт ЄСВ надається фізичними особами в такі терміни: 
− що застосовують загальну і спрощену систему оподаткування, і членами родин цих осіб, що беруть участь у веденні ними підприємницькій діяльності, – до 10 лютого наступногo року. 
− особами, що забезпечують себе роботoю самостійно, – до 01 травня наступного року. Фізичні особи – підприємці зобов'язанi нaдавати річний звіт з єдиного соціального внеску незалежно вiд тогo, чи здійснюють вoни підприємницьку діяльність, окрiм фізичних осіб – підприємців, вказаних в п. 3.3 роздiлу III Порядкy № 454. Згідно cт. 1651 КпАП порушення порядку нарахування ЄСВ, неподання, невчасне подання, подання зa невстановленою формою звітності по єдиному внеску або представлення недостовірних відомостей, щo використовуються в Державному рeєстрі загальнообов'язкового державногo соціального страхування, iншої звітності тa відомостей, передбачених Законом пpo ЄСВ, спричиняють за собою накладення штрафу нa посадових осіб вiд 20 дo 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (вiд 340 дo 510 грн.). Ті ж дії, скоєні особою, якa протягом року піддавалася адміністративному стягненню за одне з вищезгаданих правопорушень, ведуть до накладення штрафу нa посадових осіб вiд 30 дo 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (вiд 510 дo 680 грн.).  
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