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Фінансові результати як об’єкт обліку: сучасний підхід
У системі бухгалтерського обліку підприємств стандартами передбачений
розподіл усіх доходів і витрат організації на два види: звичайні доходи і
витрати та надзвичайні. У свою чергу, звичайні поділяються на операційні
доходи та витрати, а також доходи і витрати від іншої діяльності. Операційні
мають додатковий розподіл на основні та інші операційні, а доходи та витрати
від іншої діяльності включають доходи й витрати інвестиційної та фінансової
діяльності. З урахуванням даної класифікації доходів і витрат формується
можлива систематизація прибутку за джерелами формування. В основі даної
класифікації прибутку лежить поділ доходів і витрат організації залежно від
предмета діяльності (рис. 1).
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Рис. 1 – Види діяльності підприємства

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації
про фінансові результати і її розкриття у фінансовій звітності визначає
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до
фінансової звітності ”, у якому також представлена форма Звіту про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід).
Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку основну діяльність
підприємства, а також операції, які її забезпечують або які виникають внаслідок
здійснення такої діяльності. Надзвичайною діяльністю вважають такі операції або
події, які відрізняються від звичайної діяльності й про які не передбачається, що
вони будуть повторюватися періодично або в кожному наступному звітному
періоді. Однак, необхідно враховувати, що одне й теж явище може бути
надзвичайним для одного підприємства або звичайним для іншого.
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Таким чином, надзвичайність події або операції визначається насамперед
характером діяльності підприємства, а не очікуваною частотою їхнього
виникнення.
Визначення фінансового результату складається у визначенні чистого
прибутку (збитку) звітного періоду. Різниця між чистим доходом і собівартістю
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком
(збитком).
Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як сума
валового прибутку (збитку) і інших операційних доходів за винятком
адміністративних витрат, витрат на збут і інші операційні витрати.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатковування
визначається як сума прибутку (збитку) від операційної діяльності і фінансових і
інших доходів за винятком фінансових і інших витрат.
Фінансовий результат від звичайної діяльності визначається як різниця між
прибутком від звичайної діяльності до оподатковування і сумою податку на
прибуток.
Кінцевий фінансовий результат – чистий прибуток (збиток) визначається як
різниця між різними видами доходів і витрат підприємства за звітний період.
У багатьох країнах з розвиненою ринковою економікою кінцевий результат
суб’єкта господарювання визначається на основі зміни чистих активів з
коригуванням отриманих результатів на витрати власного споживання за методом
«витрати – випуск». Метод визначення фінансових результатів на основі зміни
чистих активів за певний період технічно простий і зрозумілий, він не вимагає
трудомістких розрахунків показників виручки від реалізації продукції (робіт,
послуг) та їх собівартості. Міжнародна система обліку розрахунку фінансових
результатів заснована на використанні вищезазначеного методу. Над створенням
методу «витрати – випуск» працювали радянські економісти в 19241928 рр., а
світове визнання цей метод одержав завдяки роботам російського економіста
В. Леонтьєва.
Метод «витрати – випуск» – основа визначення кінцевого результату
функціонування будь-якої економічної та господарства країни в цілому в умовах
регульованої ринкової економіки. Даний метод рекомендований до використання
у плануванні, обліку та статистиці такими міжнародними організаціями, як
Організація Об’єднаних Націй, Міжнародний комітет з бухгалтерських
стандартів.
Визначення фінансового результату за методом «витрати – випуск»
передбачає два способи. Перший спосіб називається лінійним, тобто відбувається
порівняння випуску з минулими витратами та відображення новоствореної
вартості загальною сумою з подальшою деталізацією. Другий спосіб передбачає
відображення за дебетом споживання підприємством попередньо виконаних робіт
і сторонніх витрат та новоствореної вартості за її елементами.
Загальний результат роботи підприємства визначається шляхом підсумовування
експлуатаційного, фінансового і надзвичайного результату. За кожним з видів
діяльності виконується порівняння витрат з випуском продукції (реалізацією) і,
відповідно, визначення фінансового результату.
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